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O CEO Michael Roth
afirma que seu papel
mais importante tem
sido encontrar a melhor estratégia operacional. Ele a associa a
uma cultura de priorizar talentos. pág. 20

Nova publisher da
Abril Mídia, a diretora
editorial Alecsandra
Zapparoli vai acumular a publicidade e o
marketing. Rogério
Gabriel Comprido deixou a empresa. pág. 8

Álvaro Rodrigues,
que deixou o ABC em
2016, é novo sócio e
CCO da rede de agências, que tem unidades em São Paulo, Rio,
Belo Horizonte, Goiânia e Miami. pág. 17

Ivc
audita
mídia
exterior

Matteus Faria e MarioGuti/iStock

Instituto verificador de comunicação concluiu auditoria de inventário da clear channel. Dados
estão disponíveis para agências,
que podem verificar informações
de campanhas out of home. Projeto
inédito no país inclui outros players
e representa importante passo para
métricas do setor. pág. 10
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Sobre Bauman e trump
Z

ygmunt Bauman, sociólogo polonês que morreu semana
passada, aos 91 anos, em Leeds, na Inglaterra, vai fazer
muita falta para nos ajudar a tentar entender melhor as mudanças que vêm pela frente.

Sorte nossa ele ter deixado alguns conceitos prontos para
avaliar essa avalanche de transformações sociais, incluindo
as de consumo, que nos surpreendem nesses últimos tempos. Elas chegam a ser misteriosas e perturbadoras perante
o volúvel eixo de razões e motivos emocionais que estabelecem as necessidades ou desejos por um determinado serviço ou produto.
Um desses conceitos de Bauman, simples e abrangente, é a
“modernidade líquida”, caracterizada pela intensa fluidez e
crescente vulnerabilidade. São aspectos que deixam tudo e
todos em um estado mais temporário, com maiores dificuldades de manter os mesmos padrões de entendimento e a
mesma identidade por muito tempo.
Se transpusermos a dimensão líquida para o universo das
notícias e da informação, a vulnerabilidade preconizada por
Bauman fica ainda mais preocupante. Basta uma simples
observação do volume e da velocidade com os quais as informações transitam nas múltiplas plataformas de notícias e
no inquietante fluxo das redes sociais para sabermos como
tudo pode se evaporar.
A incessante liquefação dos processos de informação ganha
contornos mais preocupantes diante de uma crise de critérios sobre importância e origem de notícias, crise que ainda
por cima é claramente agravada pelo fenômeno pós-verdade. Ou seja, mais problemas para o lado mais fraco.
A vulnerabilidade está mais exposta no atual momento político mundial diante da eleição de Donald Trump para a Presidência dos Estados Unidos e sua posse, programada para
a próxima sexta-feira, dia 20, notícia que será o centro das
atenções da mídia norte-americana e, por tabela, dos quatro
cantos do planeta.
Entre os grandes grupos de comunicação do mundo, que

controlam redes de agências de publicidade e de outras atividades de marketing, o momento é de cautela e sintetizado por incerteza diante do que podem ser as diretrizes do
Trumponomics, com ares protecionistas, e suas consequências para as economias de mercados locais na Europa, Ásia,
Pacífico, África e América Latina.
Na semana passada, um analista de Wall Street rebaixou as
perspectivas financeiras para todas as grandes empresas
de publicidade, alegando que a administração de Donald
Trump anuncia um “ambiente político mais arriscado” e
“incerteza destruidora de capital”.
Mas, o fato é que a relação de Trump com a mídia tem mostrado um crescente e preocupante desgaste desde sua eleição, em novembro, diante de denúncias de ligações com a
Rússia e os agressivos ataques a tradicionais veículos como
CNN e New York Times, além da sua conta do Twitter ter
apresentado uma série de críticas para a indústria automobilística, para a farmacêutica e para as companhias aéreas
que terceirizam trabalho fora dos Estados Unidos.
A desconfortável situação de Trump com a mídia – ou da
mídia com Trump, conforme preferir – ganhou ares ainda
mais graves semana passada com a divulgação de um dossiê
com supostas informações comprometedoras em poder do
governo russo, que incluiriam até vídeos eróticos de Donald
em um hotel em Moscou. O dossiê foi elaborado por um ex-agente do serviço secreto britânico.
O desconforto aumentou com a realização da primeira coletiva de imprensa de Trump após eleito, no último dia 11,
na qual o novo presidente, com um rude e grosseiro “cala
boca” a um repórter da CNN, se comportou de forma absurda e inaceitável para quem tem um título de ocupação da
Casa Branca.
O que vimos semana passada mostra um potencial de grandes conflitos para a informação e para toda a modernidade
líquida. Espera-se, porém, tanto de Trump quanto da imprensa e também do mundo, uma sensatez cada vez mais
sólida.

FraSeS
“tomem cuidado, porque em
seus quartos e em todos lugares
aonde vocês forem, provavelmente
haverá câmeras instaladas”
Donald Trump durante coletiva de imprensa, no último dia 11,
em Nova York
“ele me pediu para cuidar do seu gato enquanto estivesse
fora por alguns dias”
Vizinho do espião britânico Christopher Steele, que pediu anonimato, em depoimento ao jornal Telegraph

“a democracia pode cambalear
quando entregue ao medo”
Barack Obama, fazendo referência à intolerância, durante seu
discurso de despedida da Presidência dos Estados Unidos, no
último dia 10, em Chicago
“Hoje, acordo toda manhã em uma casa que foi construída por escravos. e eu vejo minhas filhas - duas jovens negras inteligentes e lindas - brincando com o cachorro no
gramado da Casa Branca”
Michelle Obama, durante discurso em julho de 2016
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Painéis da Clear Channel
no RJ e em Curitiba são
os primeiros a serem
auditados. Setor se inspira
em modelos internacionais.
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Abril tem
nova publisher

Alecsandra Zapparoli assume cargo.
Ela acumula a publicidade e o marketing
das marcas do grupo. pág. 8

AGÊnciAs

Álvaro Rodrigues
se associa à
3A Worldwide

Publicitário lidera criação da rede, que conta
com unidades em diversas cidades do país e
28 afiliadas espalhadas pelo mundo. pág. 17

ceO da interpublic
revela estratégias

Dados, digital e marketing integrado são
prioridades do grupo, diz Michael Roth.
Ele conta ainda que empresa cresce
baseada em talentos e criatividade. pág. 20

ideiAs

canon imprime
partitura em
tempo real

Empresa desafiou músicos
nova-iorquinos a executar a
sétima Sinfonia de Beethoven
lendo partituras impressas em
apresentação ao vivo. Ação foi
criada pela 360i para mostrar
precisão e eficácia da nova linha
da marca. A orquestra, regida
pelo maestro Eric Hachikian,
foi surpreendida, pois
desconhecia a ação. pág. 23
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AlmapBBdO figura no
Top Agencies do Big Won

Ranking apresenta agências, campanhas e
profissionais do Brasil entre os mais premiados
do mundo. AlmapBBDO é a única brasileira no Top
Agencies for Creativity. pág. 33
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conexões

de forma responsável.”
Jeferson Martins
São Paulo-SP
“Parabéns por mais uma super Supercenas”
Ana Mogadouro
São Paulo-SP

iPhone
“Muito boa a abordagem mercadológica e comportamental sobre os 10
anos do lançamento do iPhone, um
aparelho que, de fato, revolucionou
nosso dia a dia.”
Carlos Siqueira
São Paulo-SP
Supercenas
“Parabéns pela coluna dessa semana (edição 2628), com informações
sobre o projeto TransBrasil! É muito
bacana veículos que conseguem incluir a diversidade no seu conteúdo

Facebook
Post: Campanha da Ford
mostra Cacatua comandando
o som do carro
“Foi bem feita essa!”
Elery Gomes Luiz
Post: REF+T conquista conta
integrada da Pizza Hut
“Sucesso! Parabéns!!”
Durval Pace
Post: C&A escolhe nova agência
de publicidade
“É, né... quem sabe, sabe... e eles gostaram...”
Paulo Y. Andrade
Post: Globo veta nudez de
Globeleza e explora diversidade
em nova vinheta
“Ficou muito bem feito!”
Elery Gomes Luiz
“Merece like.”
Deusa Marcon
“Finalmente!”
Suelen Corrêa
“Ouvindo Deus ou o povo?”
Sérgio Santos Novaes

Ano Novo
O PROPMARK agradece e retribui
os votos de feliz ano novo de Atalho
Soluções em Comunicação, Getty
Images, Kaspersky Lab, ABraCan
(Academia Brasileira de Canoagem)
e CBCa (Confederação Brasileira
de Canoagem), Sistema Globo de
Rádio, GAD’, Capital Informação,
Voice, Forma, Amorim Comunicação, Harley-Davidson, time de
eventos do Historic Royal Palaces,
Photo&Grafia Comunicação e GA
Negócios do Esporte, Partage Shopping, Inker Agência Cultural, INMA,
aktuellmix, Leo Burnett Tailor Made,
GPCom, MKT Virtual, YelloHello,
EastSide23, Ovo e Uva, Berlin School of Creative Leadership, Goodyear, Conecte, Publicis, Perspectiva,
DM9DDB, Edelman Significa, 440v,
Destination Mexico, Fenapro, ABA,
HBO Latin America e Talent Marcel.

última Hora
DETALHES

A Coca-Cola promete
apresentar detalhes da
sua estratégia global
de marketing e seus
desdobramentos no país
nesta segunda-feira (16),
em SP. Estarão presentes
Henrique Braun, novo
presidente da Coca-Cola
Brasil, e Marco de Quinto,
vice-presidente global de
marketing da companhia.

COMPLIANCE

O Grupo PPG, holding
que controla a Propeg,
contratou a Deloitte Touche
Tohmatsu para implantar
política de compliance. O
novo programa prevê a
criação de comitê e código
de ética.

TENDÊNCIAS

A Getty Images promove

no próximo dia 19 um
webinar gratuito sobre
tendências criativas para
este ano. Apresentado por
Pam Grossman, diretora
de tendências visuais da
empresa, o seminário
online promete revelar os
conceitos que vão influenciar
a comunicação, anúncios e
design em 2017.

LIMITE

Gilberto Kassab, ministro
da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações,
recuou no último dia 13
e disse que não haverá
mudanças no modelo de
franquia da banda larga fixa.
Ele esclareceu que o acesso
ilimitado à internet fixa não
será alterado. Antes, porém,
tinha afirmado que o acesso
à banda larga fixa deixaria
de ser ilimitado este ano.

dorinHo

Post: 99 vai oferecer diferentes
opções de transportes ao Rio de
Janeiro
“Os bandidos vão gostar deste modelo
de táxi, infelizmente. Faz nem esforço.”
João Paulo Freitas
Disqus (comentários no site de 7
a 13 de janeiro)
Post: Estadão lança E+
“Beleza. Tomara que discuta sobre
boa música e bons filmes, porque daí
vai haver interesse real.”
adestra
Post: Conar abre processo
contra campanha “Gente
boa também mata”
“Sim todos podemos causar acidentes! A campanha é clara e trata da
imprudência! Só no Brasil para relativizarem dessa forma!”
Daniel Ekizian
Post: Smirnoff aposta em
praticidade ao lançar vodka
em embalagem TetraPak
“No Brasil, a embalagem também é
muito utilizada com bebidas alcoólicas há muitos anos e pela marca enxergar esse nicho de mercado a DIAGEO está lançando também.”
Lincoln Lombardi
jornal propmark - 16 de janeiro de 2017 7

mídiA
Grupo Abril muda a
estrutura de publicidade

Divulgação

Alecsandra Zapparoli é a nova publisher e
Rogério Gabriel Comprido deixa a empresa

A

pós uma série de reestruturações nos
últimos anos, o Grupo Abril realiza
novas mudanças na diretoria da empresa,
incluindo publicidade, e cria o cargo de
publisher. Alecsandra Zapparoli é a nova
publisher da Abril Mídia. Na nova função,
além de cuidar da qualidade do conteúdo
editorial, ela passa a acumular a publicidade e o marketing das marcas. A executiva também vai acumular o cargo de diretora editorial.
Na nova configuração da Abril Mídia, Isabel Amorim, atual diretora de
estratégia e produto, responsável hoje
pelo digital, parcerias e novos projetos,
acumulará a área de publicidade com o
título de diretora de mercado. O marketing das marcas continua sob comando
de Andrea Abelleira. Isabel e Andrea respondem diretamente para Alecsandra.

Com isso, Rogério Gabriel Comprido,
também conhecido como Gabi, deixa a
empresa. Ele era diretor de publicidade.
Walter Longo, presidente executivo do Grupo Abril, afirmou que “com
competência e espírito de equipe Gabi
colaborou de maneira inestimável para
a evolução e consolidação da Abril na liderança do setor.”
Na função editorial, Alecsandra Zapparoli segue ligada ao Conselho Editorial, formado por Victor Civita Neto
(presidente), Thomaz Souto Corrêa
(vice-presidente), Giancarlo Civita e
José Roberto Guzzo. Ela ocupa desde
março de 2016 o cargo de diretora editorial da Abril, a convite de Giancarlo
Civita, presidente da Abrilpar, e Victor
Civita Neto, presidente do Conselho
Editorial.

Para que seu ano seja um sucesso,
existe alguém que precisa ser convencido.
Se precisar de ajuda, use este anúncio.

Alecsandra vai acumular publicidade e marketing

Leia em
frente ao
espelho.

Acredite
em você.

EDNEPED ÓS 7102
AOSSEP AMU ED
:LEVÍRCNI RES ARAP
.MIM ED
NADA É MAIS
INSPIRADOR QUE
O SEU OTIMISMO.

Iniciativa:

Apoio:

festivalgramado.com.br
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míDia

Diversidade de ritmos dá o tom à
nova vinheta de Carnaval da Globo
Globeleza apresenta samba, frevo, maracatu, bumba meu boi e axé;
Proibida, Claro, Crefisa, Pantene e Vigor são patrocinadores deste ano
Divulgação

Danúbia Paraizo

O

s ritmos que embalam
foliões de Norte a Sul do
Brasil agora estão devidamente representados na nova
vinheta de Carnaval da Globo. Com objetivo de mostrar
a diversidade cultural de cada região, a Globeleza Érika
Moura incorporou figurinos
característicos em homenagem ao samba, frevo, maracatu, bumba meu boi e axé. Esta
é a primeira vez que a musa
do Carnaval não aparece nua
desde que a emissora começou a veicular a campanha,
em 1990, com a modelo Valéria Valenssa.
Logo que divulgada a peça
deste ano, no último dia 8, os
telespectadores foram surpreendidos com a novidade. Na
internet, a repercussão também foi imediata. O conteúdo
foi postado logo após o término do Fantástico na página
da Globo no Facebook. Até
o último dia 11, a peça, de 30
segundos, teve cerca de sete
milhões de visualizações, 100
mil reações e por volta de 54
mil compartilhamentos.
A avaliação sobre as mudanças foi positiva para a
maioria dos fãs. Eles consideraram a nova proposta como
avanço em relação às discussões sobre a objetificação da
mulher negra. A diversidade
cultural e o folclore representados também foram bastante
elogiados.
Em comunicado ao PROPMARK, a emissora destacou
que já vinha estudando maneiras de enriquecer a vinheta com
outros ritmos que compõem
o Carnaval, ampliando o significado do evento e da marca
Globeleza. “Chegamos a esse
formato para celebrar a diversidade e a riqueza do Carnaval. E
introduzimos outros bailarinos
para dançar com a Érika, nossa
musa, mostrando que o Carna-

O frevo é um dos ritmos representados na vinheta de Carnaval da Rede Globo deste ano

“Fomos a cada
região buscar um
pouco de
cada ritmo,
um pouco de
cada lugar, para
Fazer a nossa
mistura”

val é uma festa que se pula junto. A boa repercussão mostra
que fomos no caminho certo”.
Com direção de arte de Alexandre Romano, responsável
pela concepção do filme, e
coreografia de Wilson Aguiar,
a peça tem cortes rápidos com
passos que reúnem e representam as danças mais marcantes do Carnaval. “Fomos a
cada região buscar um pouco
de cada ritmo, um pouco de
cada lugar, para fazer a nossa
mistura”, conta Romano, diretor de arte da comunicação
da Globo.
Esse é o terceiro ano consecutivo de Érika como Globeleza, que, desta vez, dividiu a
cena com outros cinco baila-

rinos. “Encaixamos passos de
cada um dos seis ritmos nessa
dança única, digamos assim.
Cheguei a pensar que seria difícil essa passagem de um ritmo para o outro, mas acho que
conseguimos trazer a energia
de todos eles. Os espectadores verão uma dança brasileira muito forte, quente, alegre
e colorida, como o Carnaval
deve ser”, ressalta Aguiar.
Os dias de folia integram o
calendário comercial da emissora. Ao lado de torneios de
futebol, o Carnaval será uma
das principais transmissões
deste ano. Para esta edição, a
Globo conta com patrocínio
da Cerveja Proibida, Claro,
Crefisa, Pantene e Vigor.
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MERCADO

Tendências
para 2017

Maior intercâmbio de dados e,
consequentemente, melhoria no plan
Relevância: crescimento
escalável de conteúdo relevante

Mistura de experiências reais e virtu
tornam a tecnologia aliada do plane

Dados sobre comportamento, e não
os demográficos, tornam-se fundam
Propaganda com propósito
e não apenas para vender
Mídia programática ganha
notoriedade no OOH

Fonte: Poster

Todo o inventário da Clear Channel está auditado e reunido em ferramenta online do IVC, que permite acesso a informações como geolocalização das peças

IVC inicia auditoria inédita no
Brasil sobre mídia out of home

A partir de uma iniciativa da ABOOH, instituto concluiu primeira
verificação em mobiliários da Clear Channel no RJ e em Curitiba
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BÁRBARA BARBOSA

N

o momento em que o conteúdo se consolida como a
menina dos olhos da comunicação, ao mesmo instante em
que aumenta a exigência por
transparência e relevância, o
segmento out of home desponta por inúmeros fatores – desde o poder de unir o digital ao
tradicional e, assim, entrar na
jornada do consumidor, até sua
capacidade de gerar, simultaneamente, informação e experiência (confira as tendências

para o setor na página ao lado).
Em termos de credibilidade, um
importante passo para a consolidação do setor no Brasil acaba
de ser dado: o IVC (Instituto Verificador de Comunicação) concluiu a primeira auditoria do
meio nos pontos de contato da
Clear Channel no Rio de Janeiro
e em Curitiba.
Assim, a partir de agora, a
Clear Channel passa a ter seu
mobiliário urbano e painéis auditados pelo IVC, que também
realizará auditorias para veiculações de campanhas publicitárias – o segundo momento do
trabalho. Conforme apuração
do PROPMARK, outras empresas de OHH do Brasil já iniciaram o mesmo processo, ainda
em andamento. A ação é uma
iniciativa da ABOOH (Associação Brasileira de Out of Home),
que até o fechamento desta edição não se pronunciou a respeito do assunto.
“O IVC foi contratado pela
associação para começar esse
trabalho, que é uma auditoria
daquilo que a gente diz para o
cliente. Ou seja, que nosso ativo
está naquele lugar, naquele tamanho, e assim por diante. Isso
é mais um passo que o meio de
OOH dá rumo a maior profissionalização do setor. A gente está
tentando oferecer ao mercado
dados mais críveis, que possam
gerar um cálculo de retorno de
campanha cada vez mais apurado”, diz Lizandra Freitas, general manager da Clear Channel.
O presidente da ABOOH e da
Elemidia, Eduardo Alvarenga,
revelou ao PROPMARK, em especial sobre OOH veiculado no
dia 17 de outubro, que em 2017
deve ser anunciado um modelo
de métrica para o setor. Segundo o executivo, o projeto está
sendo construído com “base
muito sólida” e referências internacionais. Nesse sentido, a
auditoria do IVC representa um
passo, ainda que não se trate
de métrica de audiência. “Essa
é uma medição de senso, não
de audiência. A métrica de audiência é outro ponto, uma outra metodologia, que envolve
pesquisas, painel e mais etapas. Mas, a partir de agora, as
empresas já passam a ter um
inventário auditado com geolocalização, o que simplifica o
processo”, explica Pedro Silva,
presidente do IVC.
No caso da Clear Channel, por
exemplo, a verificação abrange
a quantidade dos pontos da em-

“OferecemOs
riqueza de
detalhes para
O mercadO
publicitáriO”
presa localizados nas cidades do
Rio de Janeiro e Curitiba. Além
disso, certifica as condições de
funcionamento, assegurando
a funcionalidade das faces disponíveis para publicidade. Para
garantir a precisão e atualização
das informações, essa auditoria
será contínua, com relatórios
e certificações mensais. “Oferecemos riqueza de detalhes
para o mercado publicitário. E
estamos fazendo isso com outros associados da ABOOH. Esse
primeiro momento, com a Clear
Channel, reflete a proposta do
IVC, que está preparado para fazer o mesmo no Brasil inteiro”,
comenta Silva.
Como resultado dessa primeira auditoria, os dados da
Clear Channel, segmentados
por tipo de face e região, incluindo o detalhamento individual e a geolocalização ponto
a ponto, estão disponíveis na
ferramenta de planejamento
online do IVC. Os associados do
instituto podem acessar os dados, ter acesso a análises, indicadores, formatos de gráficos e
mapas. Com isso, já podem ser
feitas auditorias de campanhas,
que devem ser contratadas pelas agências. A partir da checagem do inventário da Clear
Channel, o IVC pode averiguar
todo o andamento de uma ação
publicitária, desde a montagem
do equipamento e inserção do
anúncio até a retirada da peça.
REfERênCIA InTERnACIOnAL
No fim do ano passado, a
Posterscope Brasil levou para
Londres, considerada a meca da
mídia OHH, quatro dos maiores
players brasileiros do segmento
– Clear Channel, Ancar, Elemidia e Otim – para uma jornada
de negócios e acordos para o
desenvolvimento da mídia exterior no Brasil. Na ocasião, a
fundadora global da Posterscope, Annie Rickard, ressaltou as
mudanças sofridas nos últimos
anos com os desenvolvimentos
tecnológicos e a forte presença
do digital no meio OHH. Segundo a executiva, o Brasil tem um

enorme potencial de crescimento nesse mercado, principalmente porque exibidores e
agências estão dispostos a trabalhar juntos.
Otto Frossard, diretor de
planejamento da Posterscope
no Brasil, acredita que esse intercâmbio é importante para o
desenvolvimento do setor no
país. O executivo menciona, por
exemplo, parcerias com empresas mobile que, no exterior, têm
demonstrado eficácia na questão das métricas.
“Lá fora normalmente existe
muita parceria com empresas
de mobile, o que permite uma
apuração de dados mais próxima da realidade e com uma
riqueza de informações muito
maior. É possível analisar as informações muito mais profundas como tempo de exposição
a mídia, impactos únicos, frequência”, explica o executivo,
acrescentando: “O mercado
brasileiro está trabalhando para
o desenvolvimento de uma métrica única que seja validada por
todo o segmento. Em breve, isso
estará disponível no mercado.
Os clientes hoje em dia ainda
não possuem muita informação
nesse sentido. Enquanto lá fora
já existe o hábito de até mesmo
pagarem por esse tipo de relatórios feitos de forma personalizada por campanha ou marca”.
Para Frossard, assim como
é tendência em outros meios,
para o OHH, quanto mais dados, melhor. “No Reino Unido
existem muitos estudos que
mostram como a TV e o OOH
podem funcionar de forma
complementar. Constantemente ocorrem análises de qual é a
melhor alocação de verba entre ambas as mídias para gerar
o melhor plano possível. Até
porque chega um determinado
momento em que a curva de
frequência de TV começa a ficar
muito cara para atingir determinado target. E, possivelmente,
isso ocorra porque esse consumidor está na rua e não dentro
de casa. Daí a importância de
dados, ferramentas e agências
especializadas que possuam
esse conhecimento para otimizar os investimentos das marcas”, exemplifica.
Especializada em soluções
para OHH no mundo todo, a Posterscope é uma agência do grupo
Dentsu Aegis Network. Recentemente, ela lançou um relatório
com seis tendências para o OOH
(veja na página ao lado).
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No litoral, há oportunidades para o comércio devido ao aumento de turistas, diz Eduardo Terra, da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo

Varejo regionaliza ações para
diminuir impacto dos feriados
FecomercioSP prevê perda de R$ 10,5 bilhões com os recessos; lojas
têm estratégias diferentes para atingir quem fica em casa e quem viaja
12 16 de janeiro de 2017 - jornal propmark
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Danúbia Paraizo

A

notícia de que 2017 trará
12 feriados nacionais foi
comemorada por muita gente,
que já se prepara para a próxima viagem. Alegria para alguns, motivo de tensão para
outros, já que os recessos serão
responsáveis pela perda de R$
10,5 bilhões no varejo, segundo
análise da FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado
de São Paulo). O levantamento
não levou em conta os feriados

municipais e estaduais.
Apesar de a informação intensificar o cenário pessimista
para a atividade comercial no
primeiro semestre, entidades
do setor enxergam o momento
como oportunidade, sobretudo, para quem souber se planejar. “Em cidades com vocação turística, como no litoral,
há oportunidades devido ao
aumento de pessoas vindas de
outros locais, daí a importância
de regionalizar a estratégia promocional”, destaca Eduardo
Terra, presidente da Sociedade

Brasileira de Varejo e Consumo.
O executivo explica que os
feriados não são necessariamente prejudiciais. No setor
de supermercados, por exemplo, muitas famílias costumam
antecipar o consumo com objetivo de abastecer a casa para
reuniões sociais. O mesmo vale
para quem viaja para outra cidade. “É claro que ninguém vai
para regiões de praia para fazer
compras no shopping, mas segmentos essenciais recebem aumento significativo na procura”. Como principal aposta para
reduzir os impactos do feriado, a rede Magazine Luiza tem
apostado no modelo descentralizado, dando mais autonomia
para que cada loja decida suas
estratégias de vendas.
Segundo Ilca Sierra, diretora de marketing da rede, cada
praça tem um perfil de consumo peculiar, o que inviabiliza
que parta apenas do escritório
central todas as tomadas de decisão. “A gente acompanha, faz
treinamento, mas descentraliza
para que a loja tenha autonomia do quanto investir, o que
anunciar. O Brasil é muito grande, não dá para achar que daqui
de São Paulo vamos acertar o
que deve ser feito em Caxias do
Sul. Essa aproximação é muito
poderosa”.
A autonomia se entende
também para estabelecer qual
melhor horário de funcionamento em feriados. O único
momento em que as ações são
parecidas em todas as praças é
na divulgação das duas datas
de mais relevância no calendário da empresa: a Liquidação
Fantástica, que está em sua 24º
edição e é realizada sempre na
primeira sexta-feira do ano, e a
Black Friday, em novembro.
Com crescimento de 7,5% em
plena crise econômica de 2016,
a Kalunga também tem bem
definidos o seu calendário e as
estratégias utilizadas. Hoslei
Pimenta, diretor-comercial da
empresa, explica que há preparação de pelo menos seis meses
para as principais datas do negócio: volta às aulas em janeiro,
fevereiro e agosto.
Segundo o executivo, a empresa não sofre grandes impactos com os feriados, mas abre
suas lojas de acordo com o perfil de cada praça. Em Brasília,
por exemplo, a concentração
de pessoas durante os recessos,
principalmente os prolongados, inviabiliza a abertura de
algumas lojas.
“60% do nosso público é
de empresas, então, sentimos

“Em CidadEs Com
voCação turístiCa,
Como no litoral,
há oportunidadEs
dEvido ao aumEnto
dE pEssoas vindas
dE outros loCais”

pouco o impacto do feriado.
Como trabalhamos com suplementos de escritório, a compra
provavelmente será adiantada
ou será feita depois do feriado.
Nosso impacto é mais indireto,
ou seja, se meu cliente trabalhar menos dias, ele vai consumir menos material, portanto,
vai comprar menos, mas esse
impacto não é significativo”.
O planejamento do calendário é importante, sobretudo nos
setores de eletroeletrônicos,
eletrodomésticos e vestuário,
que costumam sofrer mais com
os feriados, como explica Terra. “O varejo deve trabalhar o
calendário, identificar as datas
mais importantes e programar
estratégias. Nos segmentos em
que o fluxo cai nos feriados, a
saída é pensar em como atrair
as pessoas que não foram viajar”. Ilca acredita que o processo de descentralização das
praças é positivo também nesse
sentido, uma vez que praticamente todas as lojas abrem nos
feriados, mas obedecem especificidades de cada região, seguindo horários diferenciados
e comunicação regionalizada.
“Não podemos esquecer do
público que deixa de pegar a
estrada e busca entretenimento
local, como ir ao shopping, passear com a família. A loja entra
nesse contexto, tem esse fator
de oportunidade”, destaca a
executiva.
Segundo Terra, uma boa estratégia é focar em campanhas
promocionais dentro da própria base de clientes da loja,
ações especiais que atraiam o
público que já conhece o estabelecimento.
“2017 ainda será difícil, com
início de recuperação apenas
no segundo semestre. O consumidor ainda está racional,
busca custo-benefício. O varejo
deve se posicionar com vantagens, ofertas, porque o consumidor ainda está arisco, sofre
com a crise”, finaliza Terra.
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Círculo Millenium
retoma agenda

Divulgação

Em 2017, serão oito encontros, a partir de
março, para tratar de assuntos diversos
BÁRBARA BARBOSA

L

ançado em meio à crise, no ano passado, o Círculo Millenium, conjunto de
iniciativas que fomenta a discussão acerca de temas de relevância para o mercado, comemora bons resultados com uma
agenda confirmada para 2017. Idealizado
pela empresa Alfa Nova, dos empresários
Cristina Falcão e Aluizio Falcão Filho,
também jornalista, o projeto pretende
promover, até o fim do ano, oito eventos
com especialistas.
“O nosso grande diferencial é ter um
conteúdo de fato relevante para quem lidera as grandes empresas”, diz Cristina.
Em 2016, os encontros priorizaram temas voltados para macroeconomia. Já neste ano, Cristina conta que, à medida que a
economia for mudando, os temas serão
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definidos. “A gente não engessou os temas
para 2017, justamente para poder ter essa
flexibilidade de sentir o que o momento
pede. Vamos ser bem alinhados”, fala.
O primeiro encontro, no início de março, abordará o tema O futuro das empresas
brasileiras após a Lava-Jato, sem viés político, mas apenas econômico e de imagem,
segundo Cristina, que trabalha na definição dos palestrantes.
A agenda prevê, ainda, um encontro
com os prefeitos eleitos de algumas das
principais capitais do país para uma avalição dos 100 primeiros dias de mandato.
A ideia é realizar, no primeiro semestre,
um Círculo Millenium com o tema Os 100
primeiros dias das prefeituras. Além disso,
está confirmado um evento sobre Perspectivas, em novembro, e a homenagem Galeria de Notáveis.

Aluizio Falcão Filho e Cristina Falcão, idealizadores do projeto

mErcado

Esperança orienta a escolha
de Greenery como cor do ano
Pantone aposta no verde-folha como tendência para 2017. Especialistas
debatem consumo e a influência da comunicação não-verbal das cores
Divulgação

Danúbia Paraizo

O

ano de 2017 mal começou e já
chega com esperança de dias
melhores frente ao cenário conturbado de 2016. Acompanhando
o desejo coletivo de renovação,
a Pantone, famosa por fornecer
padrões de cor que orientam o
trabalho da indústria da moda e
design, entre outros, apresentou
a principal tendência de tonalidade para este ano.
Greenery reúne elementos da
natureza que remetem à vitalidade das novas folhagens e, ao
mesmo tempo, traduz a necessidade de reconexão da vida urbana com o meio ambiente. Essa
comunicação não-verbal das cores refletida em sentimentos tem
sido cada vez mais estudada por
grandes marcas, interessadas em
mais proximidade e identificação
com o consumidor.
De acordo com Paula Csillag,
integrante do grupo de estudos
cromáticos da ECA/USP (Escola
de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo) e professora do curso de design da ESPM,
as cores têm grande poder no
mercado porque despertam aspectos emocionais e fisiológicos.
A acadêmica cita estudos científicos que descobriram, por exemplo, a relação entre o vermelho e
a aceleração dos batimentos cardíacos, e o azul com a retomada
da condição normal do coração.
“Não à toa, o vermelho é bem utilizada para mensagens de alerta,
como o semáforo ou na comunicação de produtos ligados à paixão”, explica.
Não é a primeira vez que o
verde é evidenciado. Em 2013, a
Pantone elegeu o verde-esmeralda e o vermelho-samba como cores do ano. Em 2014 foi a vez do
Orquídea Radiante; em 2015, o
Marsala; e em 2016, o Rosa Quartzo e Azul Serenidade.
A indústria da moda é um dos
principais mercados para os padrões de cor e costuma adiantar
tendências. Em setembro passa-

Desejo de reconexão com natureza, renovação e esperança orientaram escolha do verde Greenery como cor do ano pela Pantone

“praticamente
não há elementos
comestíveis azuis
na natureza.
isso explica por
que raramente
vemos produtos
alimentícios
nessa cor”
do, por exemplo, a grife italiana
Emilio Pucci já desfilava peças
verde-folha dando um preview
do que chegaria ao mercado.
Segundo a arquiteta Érica Giacomelli, os estudos para a eleição
da cor do ano consideram diversos fatores, como análises de revistas de moda, lançamentos de
produtos e design, essências e
perfumes, além de observações
culturais e socioeconômicas.
“Quando todas essas referências
são postas lado a lado, o resultado é visto quase que automatica-

mente, a cor salta aos olhos”.
Paula explica que cores que
têm origem na natureza detêm
simbolismo muito forte. Isso
porque o consumidor facilmente
associa o produto a algo próximo. “Já reparou que praticamente não há elementos comestíveis
azuis na natureza? Isso explica
por que raramente vemos produtos alimentícios nessa cor. Não há
identificação para o consumo”.
Essa associação entre o simbolismo das cores e a comunicação
visual tem sido bastante explorada no design. A aplicação deve
levar em conta a essência da empresa e a estratégia de negócio,
para que não perca a identidade.
Segundo Luciano Montelatto, diretor-executivo da agência Boxx
e consultor e estrategista de marca, dentro de um projeto de branding leva-se em consideração
características mais peculiares e
individuais, mas tendências de
cores e imagens podem influenciar nessa construção, desde que
estejam alinhadas à sua essência.

Paula concorda com o colega,
ressaltando que o padrão de cor
é uma questão mercadológica,
sendo ferramenta de marketing
relevante, mas nem sempre será
aplicável. “Tudo vai depender
da articulação desse padrão de
cor nos nichos de mercado. A
atriz principal de uma novela
usar o esmalte da cor do ano, por
exemplo, funciona muito bem.
Essa protagonista vai influenciar
um monte de gente a procurar o
produto. É uma cadeia industrial
complexa”.
Eliana Sanches, diretora de
redação da revista Casa Claudia,
ressalta que a temática também
está no radar atento do design,
arquitetura e decoração. “Não
focamos apenas na cor, mas em
todo seu entorno. Há um desejo
enorme de conexão com a natureza, com a volta ao campo, aos
valores básicos simples, e isso inclui desde a decoração e a arquitetura como outros itens, como a
alimentação e até mesmo a relação com o trabalho”.
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Cadeia de valor da tV
aberta está mais forte
OtaviO BOcchinO

P

ara bons observadores, a televisão vem
mudando há muito tempo, gradualmente, em alguns países; em passos mais rápidos, em outros. Quem assiste diariamente
TV sequer percebe as mudanças, que, para
muitos, são “imperceptíveis”. As mudanças do público no consumo de televisão e
as novas tecnologias têm afetado, nos últimos anos, a cadeia de valor da televisão
aberta tornando-a mais forte. Além do consumidor, existem algumas mudanças que
são definitivas para a televisão:
1. O televisor tradicional já não está somente na sala de estar e nos quartos dos
domicílios: hoje está em vários lugares e
dispositivos; 2. O crescimento dos meios
sociais transformou a televisão e multiplicou sua força; 3. O desenvolvimento da tecnologia de produção fez a TV evoluir.

selimaksan/iSotck

novas formas de distribuição de conteúdo
(internet, mobile, OTTs) continuam sendo
implementadas, gerando maior audiência e
valor adicional ao produto televisivo tradicional. As redes sociais aumentam a força
da TV.
4. Formatos comerciais e venda de TV
aberta
Com tantas novas formas de distribuição de conteúdo, foi necessário realizar
ajustes no processo de venda e compra da
TV em todo o mundo. O processo de comoditização da compra da televisão, em que o
preço é o foco central das discussões, está
ficando ultrapassado por todas as opções
que a TV gera para construção de marcas
e vendas disponíveis. O uso do big data,
compra programática online e de inventário tradicional, que dá os primeiros passos
globalmente e tornará a TV cada dia mais
eficiente.

Alguns aspectos da cadeia de valor estão
mudando globalmente nos últimos anos:

5. Medição de audiência. Televisão aberta é o meio mais auditado do planeta
A televisão tem uma forma de medição e
1. Criação e produção do conteúdo para
métricas de eficiência que vem se aprimoa TV
rando nos últimos 50 anos e é aceita pelo
A mudança da transmissão analógica
mercado, sendo a métrica mais auditada do
para a digital está consumindo investiplaneta. Certas agências e novas empresas
mentos milionários das emissoras de teledigitais têm aproveitado do pouco conhecivisão aberta em todo o mundo
mento do mercado da internet
e aprimorando a produção de
e criado novas formas de meexistem dição
seus conteúdos, aproximande audiência, sem o dealgumas vido cuidado técnico e de certa
do a linguagem da TV ao do
cinema tradicional. Grandes
mudanças que forma deseducando a indústria
diretores migraram para a TV,
são definitivas de publicidade. Um processo
como Woody Allen, Steven
de educação do mercado para
para a a boa utilização das ferramenSoderbergh (EUA) e Fernando
Meirelles (que voltou para a
televisão tas de medição de audiência é
TV) no Brasil. A televisão está
básico para um mercado mais
fomentando as artes cênicas como o teatro
eficiente e sustentável.
e o cinema, criando empregos, valorizando
os talentos, criadores e a cultura local.
oportunidades
O futuro da comunicação (digitais ou
2. Pesquisa e desenvolvimento
não) está ligado à produção de conteúNos últimos anos, canais da América
do relevante, proximidade com a cultuLatina e da Europa passaram a investir em
ra e audiência local, associadas a amplas
processos de pesquisa de conteúdo mais
formas de distribuição multiplataforma.
sofisticados, como estudos de neurociênMais que nunca, essas novas oportunidacia, facial coding, tecnologia biométrica,
des “imperceptíveis” da cadeia de valor
ativação emocional, eye tracking, big data
geram a necessidade de que anunciantes
e correlação com vendas e retorno de inconheçam mais de perto a televisão aberta
vestimento. Todo esse investimento é para
e todas as possibilidades em diversas telas
produzir melhores conteúdos e ajudam a
existentes e discutam o valor da criativientender a migração para diferentes telas,
dade e não somente o preço “por si só”. Esplataformas e novas tecnologias, como resas mudanças globais “imperceptíveis” da
alidade virtual e outras.
cadeia de valor da televisão aberta, fazem
que esta siga sendo líder em audiência, co3. Formas de distribuição de conteúdo
bertura geográfica e no gosto popular gloNa cadeia de valor da televisão aberta, as
balmente.
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Otavio Bocchino é diretor-geral do
Centro Internacional Televisión Abierta/
Open TV Summit
otavio.bocchino@comintelligence.com

agências
Álvaro Rodrigues é novo sócio e
líder de criação da 3a Worldwide
Executivo, que deixou a Africa em julho de 2016, integra o board da rede,
que tem sede no RJ e unidades em diversas cidades do país e do mundo
Divulgação

Claudia Penteado

A

rede de agências independente 3A Worldwide tem novo CEO, CCO e sócio: Álvaro Rodrigues, que atualmente ocupa
também a posição de presidente
da ABP (Associação Brasileira de
Propaganda).
O publicitário vai liderar a
criação da rede, que conta com
unidades no Rio de Janeiro, São
Paulo, Belo Horizonte, Goiânia e
a recém-inaugurada unidade em
Miami, além de 28 afiliadas em
todo o mundo.
A entrada dele leva ao board,
pela primeira vez, um executivo
de criação, perfil complementar
ao dos demais sócios-fundadores
Roberto Amarante, Marcius Lee e
Antonio Frota.
Amarante afirma que a rede
vinha se preparando há algum
tempo para essa renovação. “A
visão multidisciplinar do Álvaro,
em consonância com as estratégias traçadas para o grupo em
2017, vem coroar as alterações
necessárias para uma nova mudança de patamar da agência”,
afirma Amarante.
Segundo ele, Henrique Carvalho segue na direção de criação
da agência, e as hierarquias não
terão mudanças agora sob o comando do novo CEO.
Rodrigues – que deixou a vice-presidência de criação da Africa
em julho passado – afirma que
tem como meta consolidar a posição da 3A Worldwide, hoje a
40ª maior do país, segundo dados da Kantar Ibope Media. Antes de trabalhar durante seis anos
no Grupo ABC, o criativo foi por
sete anos sócio e presidente da
Agência3. Tem passagens também pela Ogilvy, FCB Brasil, V&S
e Doctor.
“A 3A Worldwide reúne o melhor dos dois mundos. A presença em vários lugares do mundo, o
que dá aos clientes e profissionais
troca de experiências e inteligência de mercado, com a indepen-

Roberto Amarante
e Álvaro Rodrigues:
chegada de CEO
é divisor de águas
para rede

dência, que é sinônimo de liberdade e inquietude, ingredientes
fundamentais para a criatividade
de resultados”, disse o executivo.
Rodrigues conta que conhece Amarante há muitos anos e
possui crenças e valores em comum com ele. “Ser um empresário bem-sucedido da indústria
da comunicação, a partir do Rio
de Janeiro, liderar uma agência
que este ano completa 40 anos, e
hoje está presente em vários lugares do Brasil e do mundo, não
é para qualquer um”, diz Rodri-

gues, mais conhecido no mercado como Alvinho.
Amarante, por sua vez, afirma
que pensou em Rodrigues como
um “divisor de águas para a agência”: alguém “de peso”, que pudesse fazer a agência mudar de
patamar.
Hoje a 3A Worldwide tem entre seus clientes Supermercados
Mundial, Toyota, GSK, ActionAid, Open English, Rio Decor,
Grupo EuroAméricas, Honda Rio
e Diamond Films.
Nasceu como Unlike, ainda

nos anos 1980, e chegou a ter
80% dos negócios de varejo automobilístico do Rio de Janeiro.
Há três anos, criou a própria
rede de agências. O que inicialmente seria uma expansão
nacional deu origem à 3A Worldwide, fruto da associação com
a mexicana UniMedios, da Cidade do México, e Newcom, de
Madri. Em 2016, o grupo faturou US$ 200 milhões. Além de
publicidade, a rede atua ainda
fortemente nas áreas de promoção e RP.
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Para reforçar a criação, FCB Brasil
contrata dois diretores de arte
Juliana Utsch e Yan Esteves passam a fazer parte da equipe; na FCB
Chicago, o brasileiro Bruno Mazzotti foi promovido a diretor de criação

A

Juliana Utsch, que estava na mcgarrybowen Chicago

FCB Brasil começa 2017 contratando dois diretores de arte. Yan Esteves e Juliana Utsch são
as novidades da criação da agência.
Esteves acaba de sair da Crispin Porter + Bogusky. Antes o criativo trabalhou na F/Nazca Saatchi & Saatchi e na Wieden + Kennedy.
Juliana foi chamada para fazer dupla com a redatora Marilu Rodrigues. A nova contratada estava
na mcgarrybowen, em Chicago. Ela iniciou sua carreira na própria FCB, há cerca de dez anos, e depois
passou por agências como F/Nazca Saatchi & Saatchi e Santa Clara MC&Saatchi.
Entre os clientes que Juliana já atendeu estão
Nike, Honda, Skol, United Airlines, SKY, Nivea, Disney e JCPenney, entre outros.
Além das mudanças na operação do Brasil, a FCB
Chicago também acrescentou a seu time um diretor
de arte. O brasileiro Bruno Mazzotti foi promovido
a diretor de criação na agência, ao lado do seu dupla, o redator sul-africano Dean Paradise. Eles foram promovidos pela CCO Liz Taylor. A dupla, que
chegou há dez meses na agência e participou da
conquista da conta de Clorox, vai liderar as contas
de Glad, Liquid-Plumr e PineSol. Eles vão trabalhar
em projetos especiais com o ECD Max Geraldo, que
há um ano se mudou da FCB Brasil para a Chicago.

Curtas
De acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia, encomendada
pela Secom (Secretaria Especial
de Comunicação da Presidência
da República) ao Ibope, 59% dos
entrevistados disseram que confiam sempre ou muitas vezes nas
notícias publicadas em jornais.
Rádio e televisão têm 57% e 54%,
respectivamente. Os entrevistados se dizem mais desconfiados
quando as informações são online. Em relação aos sites, 62%
falaram confiar poucas vezes
no que foi publicado. O índice
é de 63% para as redes sociais e
de 54% sobre os blogs. O levantamento mostra também que o
tempo de leitura médio dos jornais impressos é de uma hora e
10 minutos. A pesquisa aponta
que a TV é o meio de comunicação mais acessado. Mais de três
quatros dos entrevistados veem
televisão todos os dias. Os dados
são de agosto de 2016. A amostra
é de 15.050 entrevistas.
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Fotos: Divulgação

Yan Esteves veio da Crispin Porter + Bogusky

Divulgação

O Bradesco definiu as agências finalistas do seu processo
de concorrência publicitária, que
começou no fim de novembro do
ano passado. Leo Burnett Tailor
Made, Publicis e Y&R continuam
na disputa pela conta institucional do banco e de todas as linhas
de produtos. Para a conta da Bradesco Seguros, a AlmapBBDO,
atual dona da verba, continua

como finalista. Um elemento
surpresa é a WMcCann, que, ao
lado da Y&R, atualmente atende
o banco, mas agora está na disputa pela comunicação da seguradora. A agência foi a criadora da
campanha Se Ligaê (foto). Também participaram da fase inicial
da concorrência as agências F/
Nazca S&S, J. Walter Thompson
e Ogilvy.

O secretário de Comunicação
da Prefeitura de São Paulo, Fabio Santos, definiu, no último
dia 12, os nomes que integrarão
o Conselho de Comunicação. Os
publicitários Roberto Duailibi,
um dos fundadores da DPZ (atual DPZ&T), Luiz Lara (sócio da
Lew’Lara/TBWA), Dalton Pastore, presidente da ESPM, e Maurício Magalhães, sócio e presidente
da Agência Tudo, estão entre os
integrantes, assim como Armando Ferrentini, diretor-presidente
da Editora Referência, que publica o PROPMARK.
O professor Paulo César Silva,
especialista e consultor de empresas na área de gestão de serviços e excelência na satisfação
do cliente, vai ministrar o curso
Atendimento a clientes como ferramenta do marketing 3.0, na
ESPM São Paulo. As aulas serão
de 30 de janeiro a 2 de fevereiro.
Inscrições no site bit.ly/2jfyH6B.

entRevista

“

Michael Roth

o futuRo do
nosso negócio
é foRte, Mas
pRecisaMos
MudaR

“

D

ados, digital e marketing integrado. Estas
são as três áreas prioritárias da Interpublic e
de praticamente qualquer grupo interessado
em crescer na indústria da comunicação
global. Nesta entrevista, o CEO do grupo, Michael
Roth, conta como vem conseguindo fazer a empresa
crescer baseando sua estratégia na contratação dos
melhores talentos. Para ele, advogado do Brooklyn
que nunca planejou trabalhar em propaganda, a
criatividade continua a ser uma área estratégica e a
base do relacionamento com clientes.
Claudia Penteado
O que levou o senhor ao negócio da
publicidade?
Foi uma combinação de fatores. Atuei no board da Interpublic
quando fui CEO de uma grande
empresa de capital aberto. Em
2004, eu havia me aposentado
dessa empresa e esperava me
aprimorar no golfe, mas naquele
momento o board da Interpublic
estava procurando um novo CEO.
Embora eu não fosse dessa indústria, eu havia tido sucesso liderando e modernizando negócios
baseados em talento e prestação
de serviços, aumentando seu valor junto aos shareholders. Era
isso que o board procurava - e eu
gosto de um desafio.
O que você almejava profissionalmente na juventude, o que estudou
na universidade?
Cresci na classe trabalhadora
do Brooklyn, em Nova York, e recebi uma sólida educação de es-
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cola pública. Meus pais trabalhavam, os dois, minha mãe como
bibliotecária e meu pai como
advogado, e, embora isso não
soe exatamente como o sonho de
uma criança, cresci querendo ser
advogado tributarista, e foi exatamente o que me tornei.
Qual foi seu primeiro contato com a
publicidade?
Quando eu dirigia o Mony
Group, que era uma das maiores
empresas de seguros de Nova
York, eu também cuidava da verba de publicidade. Tinhamos vários patrocínios, especialmente
em eventos esportivos como o
golfe, e me lembro de perguntar
à equipe de marketing para que
me provasse que esse investimento estava funcionando. Isso
foi há 20 anos, e encontrar dados
desse tipo naquela época era um
desafio. Foi quando passei a me
interessar em como a comunicação de marketing poderia ser
modernizada. Acho que posso

dizer que eu nunca mais parei.
As soluções de marketing atuais
- especialmente a mídia digital podem alavancar dados e provar
seu valor ao mover para frente o
negócio do cliente.
Você esperava ou desejava liderar
uma organização como a Interpublic?
Na realidade não, mas gosto
de me envolver, me entrincheirar
naquilo que estou fazendo, inclusive nas empresas e indústrias
nas quais trabalhei, portanto minha carreira foi uma progressão
natural. Isso permitiu me mover
entre indústrias, de advogado tributário a gestor de uma empresa
de seguros à publicidade. Se você
trabalha duro, se cerca de pessoas boas e se mantém aberto à
mudança, encontrará grande sucesso na sua carreira.
Qual é, na sua visão, sua maior contribuição para o Grupo Interpublic?
Encontrar a melhor estratégia
operacional. Quando cheguei,
tínhamos negócios demais em
mercados demais e estávamos
perdendo dinheiro. De lá para cá,
nós modernizamos a empresa, a
tornamos mais eficiente, recrutamos grandes talentos e colocamos o grupo em uma trajetória de
crescimento plurianual, superando nossa indústria. Ao longo do
caminho fizemos do respeito por
talento, cultura e clientes o nosso
alicerce.
Por que a sua gestão dá certo?
Faço questão de ter pessoas
inteligentes em posições-chave
e promovê-las, e seu trabalho.
Somos um negócio de talentos e,
se você dá a pessoas talentosas as
ferramentas certas e o caminho
livre para que seu trabalho se desenvolva, a empresa terá sucesso.
Que outros aspectos contribuem
para o sucesso do grupo?
O fator de maior importância
no nosso sucesso é o talento. Temos uma cultura única em nossa
organização - que valoriza o trabalho colaborativo entre agências
do grupo, celebra a diversidade
de cada indivíduo e reconhece
e premia a excelência. Isso nos
tornou um imã para os maiores

talentos criativos e de estratégia
ao redor do mundo, e alimentou
nosso sucesso ao longo dos anos.
Qual a sua visão do Brasil, e em que
áreas é um mercado importante
para o grupo?
O país possui uma riqueza de
talento de marketing criativo e
tecnologicamente experiente, e
tem sido vetor de crescimento
para a nossa empresa. Vemos os
atuais ventos econômicos como
fenômeno de curto prazo - e acreditamos que serão superados
pelos fundamentos positivos do
mercado. Que incluem a escala do
mercado, a classe média de alta
renda, uma população de consumidores engajados com produtos, marcas e tecnologia. É por
isso que a Interpublic adquiriu
novos ativos no mercado, abriu
escritórios para nossas agências
de rápido crescimento em São
Paulo e investiu em grandes talentos. Mesmo com previsões de
curto prazo que mostram crescimento negativo no mercado,
nossa estratégia de longo prazo
para ampliar nossa posição será
crucial para o sucesso no futuro.
Como estão indo as principais agências do grupo por aqui?
Mantemos nossa boa performance no Brasil ano a ano, com
algumas conquistas como Latam
Airlines. Nossas principais redes
criativas, como McCann, FCB e
MullenLowe, se mantêm fortes
no Brasil. Nossos especialistas
digitais, MRM, R/GA e Huge, têm
contribuído para nossa performance sólida. Nossa empresa de
PR, Weber Shandwick, também
se destaca na região.
Até que ponto é um problema não
poder abrir operações de mídia no
país?
Estamos indo bem no mercado sem nossa rede de mídia, mas
seria bacana vê-lo se abrir. A IPC
Mediabrands tem oferta atraente
para anunciantes, especilmente
aqueles que buscam as vantagens
da fragmentada mídia digital.
Que áreas e negócios são estrategicamente importantes para o crescimento do grupo?
Você ouvirá isso de nossos

Divulgação

concorrentes e de nossos clientes: dados, digital e marketing
integrado. Acreditamos que a IPG
tem a melhor solução em todas
essas três áreas prioritárias. E a
criatividade continua a ser uma
área estrategicamente importante e a base de diversos relacionamentos com clientes.
Como crescer, idealmente? Qual a filosofia de crescimento do grupo?
As nossas agências trabalham
com 95 dos 100 maiores anunciantes do mundo. Crescemos
expandindo o trabalho junto à
nossa base de clientes - e fazemos isso tratando-os como se
sempre estivessemos em uma
concorrência pela sua conta, diariamente, mostrando nosso melhor, o pensamento mais novo
que a empresa tem a oferecer.

“A tecnologiA
deu Ao
mArketing
novAs
possibilidAdes”

Quanto a aquisições, buscamos
negócios estratégicos em determinadas áreas específicas de necessidade ou bem posicionadas
em um mercado de alto crescimento. Às vezes, fazemos uma
aquisição simplesmente para
assegurar uma equipe de líderes que tenhamos conhecido no
mercado e passamos a admirar e
que desejamos que desempenhe
um papel maior na nossa organização. Quanto à nossa filosofia, é
pagar um preço justo, encontrar
parceiros que compartilhem dos
nossos valores e ter a certeza de
que todos têm algo a ganhar com
a transação.
Quais foram as maiores conquistas
da Interpublic em 2016?
Expandimos nosso relacionamento com clientes globais,
como Samsung, Unilever, Nestlé
e GM. Quanto às conquistas, nós
ficamos felizes com os resultados
de nossas soluções de arquitetura aberta, especialmente com os
novos clientes Latam, Harley-Davidson e Uber, que envolveram
diversas agências da Interpublic.
O que esperar de 2017?
O lucro operacional no acumulado do ano é de 9% e a margem

operacional cresceu para o nível
mais alto que a empresa já alcançou em mais de uma década em
2016. Então, queremos continuar
nessa trajetória em 2017. É claro
que as condições econômicas e
políticas continuam a apresentar
incertezas macro para uma indústria como a nossa. No entanto, o
tom geral do negócio permanece
sólido e vamos continuar a investir em digital, dados e analytics e
em mercados de alto crescimento
onde vejamos oportunidade.
O que mantém seu entusiasmo por
essa indústria?
Esse negócio tem os maiores altos e maiores baixos de qualquer
indústria em que eu trabalhei.
Não há nada como conquistar um
novo cliente e ver o trabalho que
realizamos fazer a diferença em
seu negócio, bem como na vida
dos consumidores. No entanto,
há o outro lado: quando as coisas
não dão certo, a sensação pode se
tornar muito pessoal, uma vez que
todos nos apaixonamos pelo trabalho que realizamos.
O senhor, às vezes, sente nostalgia
dos “velhos tempos” da propaganda,
da era Mad Men?
Não. Eu estou satisfeito onde

“o fAtor
de mAior
importânciA
no nosso
sucesso é o
tAlento”
estamos como empresa e entusiasmado com o que vem por aí.
O futuro é o que me entusiasma,
não olhar para trás.
Qual é a sua visão do futuro da propaganda e o papel das agências na
vida dos anunciantes?
A tecnologia deu ao marketing
novas possibilidades e também
criou oportunidades significativas, tanto para as agências quanto para os anunciantes. Olhando
para o futuro, a publicidade se
tornará cada vez mais agnóstica
na mídia, personalizada, integrada em todos os canais e alimentada por dados. O futuro do nosso
negócio é forte, mas nós precisamos mudar junto com os novos
tempos.
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Uri - Waze - Levine
“Se não queres que ninguém
saiba, não o faças”. Provérbio Chinês
Francisco alberto Madia de souza

D

iferentemente da grande maioria dos
jovens empreendedores de sucesso do
digital, Uri Levine (Waze) fala. Fala, posiciona-se e abre o jogo. Frequentador relativamente assíduo do Brasil, já concedeu
entrevistas para Folha, Época Negócios,
IstoÉ, Pequenas Empresas e Grandes Negócios e outras plataformas de comunicação.
Continua na estrada. Depois de criar, decolar e vender o Waze para o Google, com
seus parceiros Ehud Shabtai e Amir Shinar,
mais investidores, por US$ 1 bi, saiu pelo
mundo escancarando suas experiências e
aprendizados e investindo em novas startups (num total de dez, por enquanto).
É bom de papo. É bom de traduzir suas
práticas em aprendizados e lições. É generoso no compartilhamento do muito que
aprendeu investindo energia, dinheiro e
tempo. Separei alguns de seus ensinamentos. Vamos a eles:
1 – “Não sobrevivo em grandes organizações e não me adapto a essa cultura. Não
me dou bem com pessoas que fazem drama
e gostam de se vitimizar. Conformistas, então, quero distância. Ou seja, não me vejo
em hipótese alguma numa grande organização, mesmo que essa grande organização
seja o Google, uma das melhores empresas
do mundo. Por isso que, diferentemente de
meus sócios, não continuei após a venda”;
2 – “A ideia de dar informações sobre o
trânsito em tempo real foi minha, mas isso
é absolutamente irrelevante. Ideia boa todo
mundo tem. Viabilizar é o que importa. A
arte mais difícil da jornada continua sendo
a execução”;
3 – “A mágica do Waze é que os mapas,
informações do trânsito, alertas e todo o
conteúdo exibido para os motoristas são
gerados pelos próprios motoristas”;
4 – “Três fatores fazem de Israel um dos
melhores lugares do planeta para se abrir
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uma startup. O primeiro é que lá todos são
obrigados a servir o Exército. E isso cria
uma cultura de pragmatismo diante de desafios e problemas. O segundo, a grande
tolerância que temos pelo fracasso. Aprendemos que o segundo empreendimento
tem cinco vezes mais chances de dar certo
do que o primeiro. E o terceiro é um ecossistema que dá suporte ao empreendedor.
Quem começa uma startup em Israel tem
apoio do governo, do sistema tributário,
das leis, dos investidores, da mídia”;
5 – “Os automóveis, tal como os conhecemos, estão com os dias contados. A próxima revolução é a dos carros autônomos.
Poderemos dispor de um a qualquer momento, lugar situação. Quase como acionar
uma varinha mágica. Perderá sentido ter
um carro. Todos compraremos milhas ou
horas de uso e não o veículo”;
6 – “Esqueça a solução. Concentre-se nos
problemas. Problemas o suficientemente grandes para merecerem uma solução.
Apaixone-se pelo problema, mergulhe no
problema e, em algum momento, emergirá
com uma grande solução”;
7 – “Não tenha medo de falhar, mas cometa os erros o mais rápido possível”;
8 – “Tem foco quem sabe e é capaz de dizer não”;
9 – “Disrupção não decorre da tecnologia, mas da cabeça de pessoas que ousam
desafiar situações de equilíbrio. É saber
quem você vai “disruptar” se sua ideia der
certo. Se você não sabe responder a essa
questão, muito provavelmente seu desafio
não seja o suficientemente grande”.
É isso amigos. Dentre os pensadores do
Admirável Mundo Novo, Uri Levine é um
dos que mais tem escancarado seus aprendizados e oferecidos relevantes contribuições
para os que pretendem chegar lá. Se é esse
o seu caso, incorpore essas sábias e iluminadas palavras ao seu comportamento. Agora.

Francisco Alberto Madia de Souza
é consultor de marketing
famadia@madiamm.com.br

ideias
Orquestra executa sinfonia com
partituras impressas em tempo real
Agência 360i e Canon desafiam maestro e músicos a apresentarem
composição de Beethoven, em NY, usando equipamentos da marca
Divulgação

Claudia Penteado

U

ma maneira inusitada de
provar o “estado da arte”
de equipamentos de escritório
aparentemente comuns e de
baixíssima diferenciação, em
um segmento extremamente
competitivo. Foi o que fizeram
a agência 360i, de Nova York,
e a Canon, que promoveram
um concerto literalmente regido pelo ritmo preciso das impressoras, como uma maneira
de demonstrar a eficiência e a
confiabilidade da linha de impressoras ImageClass.
A Canon desafiou uma orquestra a executar a sétima
Sinfonia de Beethoven lendo as
partituras impressas em tempo
real no palco do icônico United
Palace Theatre, em Nova York.
Ao todo, foram usadas 19 impressoras, colocadas na frente de cada um dos músicos do
grupo. A performance não foi
ensaiada - na verdade, foi a primeira vez que os músicos reunidos e regidos pelo maestro
Eric Hachikian tocaram juntos.
As impressoras tiveram de
imprimir um conjunto de 70
páginas em sincronia completa
na frente do público, ao vivo,
façanha que exigiu precisão
e confiabilidade absolutas na
nova linha de impressoras, pois
um único erro poderia arruinar
a apresentação.
O desafio Printers in Concert
da Canon foi a primeira execução da nova campanha A different class of printers, que eleva
a marca no competitivo mercado de suprimentos de escritório e teve a criação do brasileiro Fabio Seidl, group creative
director da 360i e produção da
Tool.
“Ninguém pensa muito sobre impressoras de escritório.
Você só lembra delas quando
elas te deixam na mão, justamente quando isso não poderia
acontecer. E como colocar uma
impressora de escritório nos

Músicos da orquestra leem partitura impressa pela Canon, para mostrar eficiência e precisão do equipamento

“Foi um risco
para os artistas
também, que
acabaram se
divertindo”

holofotes? Colocando literalmente holofotes em cima dela.
A inspiração estava aí. A impressora é rápida? Confiável?
Vamos ver. Em que situação
uma impressora não poderia
falhar de jeito nenhum? Num
palco, num teatro enorme em
Nova York, ao vivo, com uma
orquestra dependendo dela”,
comenta Seidl.
Segundo ele, para melhorar
as coisas, o cliente adora tecnologia e, assim que a ideia foi
apresentada, já começou a pensar na engenharia, em como fazer as páginas da partitura de
uma sinfonia serem disparadas
e chegarem no timing perfeito.
“Eles tinham os programas e
o know-how, isso deixou a responsabilidade toda com as impressoras. Se uma delas prendesse uma folha sequer, ia tudo
por água abaixo”, conta Seidl.

Diante do desafio, faltava
um maestro que topasse. Eric
Hachikian é bem conhecido
em Hollywood, trabalhou com
a Filarmônica de Los Angeles e
em séries da Netflix, HBO e em
filmes como The Wrestler. Ele
foi o primeiro a concordar com
a ideia, de realizar o feito sem
um ensaio prévio. “Precisava
ter emoção”, afirma Seidl.
O maestro recrutou então
os músicos mais corajosos que
conhecia e a orquestra só se encontrou na hora marcada para
a apresentação. Eles sequer
souberam que música seria tocada. “Foi um risco para os artistas também, que acabaram
se divertindo. Deve ter sido a
primeira vez que um material
de escritório foi protagonista
de alguma coisa num palco na
Broadway, e a estreia foi ótima”, conclui Seidl.
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Lembranças com significados simbólicos
A inspiração, na opinião do artista plástico Cildo Oliveira, é o que "rememora algo ou
um momento especial, capaz de desenvolver uma ideia ou um projeto". Os artistas,
segundo ele, têm consciência de que existem poucos momentos de inspiração, assim
devem estar sempre atentos aos sinais exteriores que surgem em seu cotidiano
24 16 de janeiro de 2017 - jornal propmark

Denise Andrade/Divulgação

inspiração

C
pl
Pr

CILDO OLIVEIRA
Especial para o PROPMARK

E
Fotos: Divulgação

Cildo Oliveira é artista
lástico e curador do
rêmio Brasil Fotografia

m 2006, volto ao Recife. Visito o Palácio do Campo das Princesas, sede do Governo de Pernambuco. Subindo as escadarias, que levam para o primeiro andar, fui transportado aos meus cinco anos,
quando andava por aquela imensa construção, levado por meu pai, sem noção dos seus significados
simbólicos.
Este momento me proporcionou a criação do projeto A Aldeia que tudo me guarda... ninguém se perde
no caminho da volta. E veio a ideia de dividir minhas
lembranças em salas, como se fossem compartimentos, em que guardo e descrevo imagens e sensações.
Este trabalho é uma proposta de ocupação em múltiplos espaços interassociados, demarcados como “Aldeias Hexagonais”, resultando em formação de rede,
enquanto ritos memorialísticos e multiplicações de
fazeres e reflexões compartilhadas no espaço central
de convívio, o espaço do sempre retorno, “ninguém
se perde no caminho da volta, porque voltar é uma
forma de renascer”, conforme disse José Américo de
Almeida.
Sala I - Enquanto as baronesas tingem de verde o
Capibaribe: De um lado, a ilha de Joaneiro; de outro
os rios Capibaribe e o Beberibe encontram-se atrás
do Campo das Princesas para encontrarem-se com o
Oceano Atlântico, onde baronesas surgem transformadas, anunciando as cheias, como trágicas e sorridentes ninfeias monetianas.
Sala II - Nas águas dos cursos; Aldeões: Meu pai, Domingos, veio de Palmares (não a alagoana de Zumbi,
mas a de Pernambuco) com sua tradição canavieira,
senhor de engenho, açúcar doce, acre. Vindo para
Recife, foi para a Polícia Militar, destacado para complementar a segurança da guarda do governador - homem forte, ministro, interventor, deputado, líder populista, Agamenon Magalhães, nascido para mandar.
No interior da casa do coronel, o governador hospedado estava à noite deitado em uma rede. E então,
tentam matá-lo, matador mandado. A segurança oficial falhou. Quem ajudou foi o garoto guenzo, magro,
corajoso, que salvou a vida do homem Magalhães. O
govenador pensou, imaginou, cismou e levou o garoto para o Palácio dos Campos das Princesas: era o seu
mais novo lugar-tenente.
Sala III - Mensagens para Gaia: Quando nasci fazia
uma noite de “verão Januário”, dos fins da década de
1940. Filho três. Nem por isso diferenciado. Primeiro
a nascer em maternidade. No Derby, maternidade da
Polícia Militar de Pernambuco. Cacilda, minha mãe,
era professora recém-formada. No bairro de Santo
Amaro, próximo ao centro de Recife e perto do cemitério, cresci, sem muitos contatos com os vizinhos. A
educação era dirigida tal qual...
Sala IV - Em tempos januários: Em cartografias
imaginadas, criadas encontro-me em um caminho,
um dia em jornadas solitárias, louvando dores e alegrias, florindo pomares de caju, jacas, pitangas, doces, acres, o pé de trapiá, mangabas, araçás, goiabas,
perfume de jaca, de manga, pitomba mucosa, ingá de
musgo fresco, frutas múltiplas, simples.
Sala V - Nos caminhos de Naiá: Por baixo das águas
volucres, seus negros cabelos prateados flutuam em
ruínas de castelos impérvios. Sob colares verdejantes
seus encantamentos de estrela d’água, de estrela dos
sonhos. Navega nele, ainda, para aqueles que veem
em tudo o que lá não está. O mar jaz, águas franzem
Netuno. Ecoa Saturno.
Sala VI - Águas julianas renovando destinos: Verdejantes caudalosas enredando liberdade e vitalidade,
aquárias mensageiras onde na sina nomandista nordestina a fascinação pelos deslocamentos. Entre capibaribes, beberibes, tietês, pinheiros, tamanduateís
e córregos sepultados, a renovação. A Pauliceia adotada. Em águas lodosas amarelidas lavam meu coração esperançoso reflexo; narciso inconsciente.

Ocupação em múltiplos espaços
Trabalhos do artista plástico Cildo Oliveira, que criou o
projeto Aldeia que tudo me guarda... ninguém se perde no
caminho da volta, com proposta de distribuir lembranças
em salas: na página ao lado, reprodução de Almoço Canibal,
da Sala Nas águas dos cursos; Aldeões. Nas imagens da parte
superior, Cartas para Cacilda, da Sala Mensagens para Gaia,
e detalhes de Enquanto as baronesas tingem de verde o
Capibaribe, um deles junto à janela do ateliê; e acima, Sou a
pele dos rios, da Sala Nos Caminhos de Naiá
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beyOnd the line
Olha quem
está falando!

MFilustra

Em breve, você estará falando com
as paredes – e elas te responderão
evemos nos acostumar em ver cada vez
mais gente falando sozinha. Não, não se
trata da crise – se bem que tem muita gente
literalmente falando sozinha por conta dessa
crise.

à medida que aumente o número de produtos capazes de ser ativados por voz. Segundo
a CTA (Consumer Technology Association),
que organiza a CES, espera-se um crescimento de 52% na venda de produtos ativados por
voz nos EUA, alcançando um número expressivo de quase 5 milhões de unidades.

Refiro-me à interação com os assistentes
virtuais que pouco a pouco invadem as nossas vidas. Não sei se você acompanhou a CES
– Consumer Eletronic Show, que é realizada
sempre no começo de ano, em Las Vegas. Eu
fico muito ligado à cobertura desse evento,
que apresenta as inovações no campo da eletrônica e, mais recentemente, do universo
digital.

Mas, se acompanharmos as projeções do
universo IoT (Internet das Coisas), veremos
um crescimento exponencial de produtos
e sistemas inteligentes, acionados por voz.
Junto com um incremento ao acesso e manuseio de dados (Big Data), o fenômeno da
IA, triangulado com o IoT, nos levará a um
mundo de enorme interação entre coisas e
pessoas.

E, pelo que pude perceber, as grandes estrelas deste ano foram as múltiplas aplicações
no campo de realidade virtual e aumentada,
os carros cada vez mais inteligentes (incluindo os autônomos) e, principalmente, a inteligência artificial.

A visão jetsoniana de robôs quase humanos, interagindo com seres humanos, está
deixando rapidamente o campo ficcional para ocupar espaço no mundo real. E não é uma
visão futurista.

Alexis Thuller PAgliArini
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A AI (Artificial Intelligence) parece ser a
grande bola da vez. The big thing de 2017! E
a corrida para ver quem consegue tirar mais
suco da AI envolve pesos pesados do universo digital cruzado com o universo das coisas.
Newton, da IBM; Siri, da Apple; Cortana, da
Microsoft; Assistant, do Google (que tem ainda o sistema Home); Viv, dos criadores da Siri.
Mas quem parece que ganhou a cena na última CES foi o Alexa, da Amazon, além do seu
muito bem-sucedido lançamento Echo, uma
caixa de som inteligente que se propõe a ser
um superassistente do lar.
O Echo, assim como seu concorrente Home, do Google, está se preparando para interagir com os moradores da casa, ajudando-os
nas tarefas corriqueiras, como apagar e acender luzes, ligar e desligar aparelhos domésticos, esclarecer dúvidas, prevenir quanto ao
tempo e outras atividades do dia a dia.
Apesar de ainda não haver muitos aparelhos capazes de se vincular ao sistema, o
Echo já é um sucesso de vendas da Amazon.
Já foram vendidos mais de 5 milhões de caixas inteligentes Echo, o que atiça ainda mais
o apetite de concorrentes, que se sentem um
tanto quanto atrasados nessa corrida.
A atratividade desses sistemas aumentará
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As aplicações já estão em prática em diversos segmentos e espera-se um aumento de
oferta de produtos e serviços já em 2017.
Já há robôs recepcionando hóspedes em
hotéis, os produtos AmazonEcho e Google
Home nas residências, sem falar na capacidade crescente de interação inteligente dos
assistentes virtuais dos celulares.
Experimente acionar a Siri dizendo algo
como: “Siri, estou com fome”. Em menos de
um segundo ela te apresenta uma relação de
restaurantes no seu entorno.
E, se você quiser, pode encomendar comida por ali mesmo, só na base de comandos
de voz. Agora, imagine quantas vagas de trabalho serão extintas nos call centers. Assistentes virtuais serão muito mais precisos e
assertivos para atender clientes (sem contar
que você não precisará ficar ouvindo um festival de gerúndios, rs rs rs).
Por outro lado, pessoas solitárias terão a
companhia de “amigos” dispostos a ajudar
em tudo, sem pedir nada em troca. Serão ouvintes pacientes e prestativos.
Não há dúvida de que muito em breve, caro
leitor, você estará falando com as paredes – e
elas te responderão. Assustador, mas excitante, não?

Alexis Thuller Pagliarini é superintendente
da Fenapro (Federação Nacional de Agências
de Propaganda)
alexis@fenapro.org.br

design
identidade visual das marcas deve
ser descomplicada, diz especialista
Executivos franceses do Team Créatif Groupe visitam o Brasil e falam
da importância da disciplina; eles revelam que o segredo é ser simples
Fotos: Marçal Neto

Philippe de Mareilhac, da Market Value, agência focada em retail design

BÁRBARA BARBOSA
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o início do ano, o que não
faltam são listas de tendências. Em alguns casos, entretanto, se ater ao que está
“na moda” pode não ser uma
grande ideia. Com a identidade visual das marcas é assim:
precisam ser ao mesmo tempo
contemporâneas e duradouras.
Para a especialista em design
de marcas Sylvia Vitalle Rotta,
CEO do Team Créatif Groupe
– grupo francês independente que atua na área através de
cinco empresas: Team Créatif,
Live Team, Shortlinks, Market
Value e Diadem –, o segredo,
hoje, é ser simples. “Design, no
nosso mundo da comunicação,
é tentar ser simples e diferente,
na medida do possível. Durante
muito tempo o design foi bastante complicado, com muitas
informações nas embalagens
e nas marcas. Agora, o design

está se tornando mais puro. E
por quê? Porque a necessidade
do consumidor, quando olha
para um produto, é sentir”, define Sylvia.
Já Philippe de Mareilhac,
CEO global da Market Value,
empresa do grupo focada em
retail design (design de varejo), reforça que o design foge
às tendências. “Design não precisa ser algo da moda. Design
precisa ser moderno. Se você
está na moda, significa que em
três anos você já será velho”,
diz. O executivo comenta, ainda, a importância da disciplina
para a construção de pontos
de vendas mais atrativos, com
espaços exclusivos para experimentações – fator que ganha
importância maior na competição com o e-commerce, por
exemplo.
“O digital está mudando o
que fazemos em termos de design para as lojas, porque, pri-

Sylvia Vitalle Rotta, do Team Créatif Groupe, que se concentra no design de marcas

meiro, você tem de levar mais
experiência. E, segundo, porque é importante considerar as
lojas como um ponto de serviço. Elas precisam ser cada vez
melhores em termos de atendimento”, explica Mareilhac.
Sylvia comenta que o Brasil é um dos mais importantes
mercados para a empresa, e há
novos planos de investimentos
por aqui, onde mais de um milhão de euros já foram investidos em mais de dez anos de
atuação. No país, uma das primeiras demandas foi de Sadia,
que teve sua identidade visual
– com o S maior em destaque
nas embalagens – refeita pela
Team Créatif, especializada em
design de marcas. Outro trabalho com assinatura da agência
são as embalagens de 330 ml da
linha VIP da água Bonafont, da
Danone. Com design mais clean, elas foram pensadas inicialmente para restaurantes servi-

rem o produto diretamente na
mesa, com visual mais atrativo.
Em pouco tempo, as garrafinhas
conquistaram o público e passaram a ser distribuídas em diversos pontos de vendas. No Brasil, as embalagens premium de
água ainda são pouco comum,
algo já estabelecido nos Estados
Unidos, por exemplo, que tem
marcas como Fuji com bastante
apelo visual. Segundo Sylvia,
nesse sentido, o design ajuda na
experiência do consumidor.
No ano passado, o Team
Créatif Groupe completou 30
anos no mercado europeu,
com faturamento total de 32
milhões de euros. No Brasil, o
grupo é representado também
pela Live Team, focada em live
marketing, além da Team Créatif e da Market Value. Atende
clientes como Sadia, Danone,
Yoki e Carrefour, entre outros,
com expertise no mercado de
alimentos.
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Longe das mídias,
longe das vendas
A propaganda é instrumento
essencial para conquistar preferência
Rafael Sampaio

O

s negócios e as marcas que se afastam
das mídias também se distanciam dos
corações e mentes dos consumidores e terminam perdendo tanto vendas como rentabilidade. Desde há muitas décadas, todo
empresário e executivo da área comercial
razoavelmente qualificado conhece essa
“lei” do mercado de consumo: a propaganda é instrumento essencial para conquistar
preferência, volume e qualidade de vendas,
além de boa rentabilidade e de assegurar a
longevidade das marcas e empresas.
Todos sabem, também, que, para as
marcas que tenham alcançado sucesso, a
decisão de se afastar das mídias leva, inevitavelmente, à perda de vendas, de rentabilidade e de sustentabilidade negocial. A
decisão (e o esforço) de estar permanente
anunciando, por outro lado, é amplamente recompensada – desde que a marca não
descuide das demais tarefas empresariais,
é evidente. Exemplos não faltam e inúmeros deles são muito eloquentes. Vamos
lembrar alguns. A Coca-Cola anuncia de
forma constante desde sua fundação, em
1886, e hoje praticamente cada pessoa que
vive nas áreas urbanas do mundo não fica
um dia da vida sem ser impactado por sua
publicidade. A inglesa Lever está na mídia nos mercados onde atua desde 1885,
começando com seus sabões, aos quais se
somaram as margarinas da holandesa Unie
desde 1930, e com a abrangente Unilever e
seus muitos produtos nas últimas décadas.
A Nestlé, maior empresa alimentícia do
mundo, com mais de 100 bilhões de dólares de receita anual, já era um anunciante
importante no fim do século 19 e nunca
deixou de ser. A Ford chegou a anunciar
durante a II Guerra Mundial, quando praticamente não tinha carros para vender. O
tema era Há um Ford em seu futuro e esse
esforço reforçou muito sua posição quando
o mercado voltou a existir, no pós-guerra.
A Kellogg’s, criada em 1906, enfrentava a
líder Post, fundada em 1892 e um dos primeiros anunciantes regulares no mercado
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americano de lá para cá. Só que a Post saiu
da mídia na época da Grande Depressão
(anos de 1930) e, quando as coisas voltaram
ao normal, a Kelllog’s, que não deixou de
anunciar, assumiu a liderança da categoria,
só ameaçada na segunda década dos anos
2000 – pela General Mills, não pela Post.
A P&G, maior anunciante do mundo há
décadas, acredita na força e na constância
da propaganda desde sua criação, em 1836,
e recentemente resolveu voltar a investir
mais em mídia, depois de experimentar
algumas alternativas menos ortodoxas nos
últimos anos e sofrer redução em seu ritmo
de crescimento. No caso brasileiro, temos
o excelente exemplo dos dois gigantes privados no mercado financeiro nacional, o
Itaú e o Bradesco, que têm na propaganda
um dos seus esteios mercadológicos e nos
cercam por todos os lados com suas mensagens comerciais.
A lógica é simples e se torna cada vez
mais robusta: a competição aumenta de
forma constante e o diferencial das marcas
e empresas diminui, pelo lado da oferta; os
consumidores estão melhor informados e
emponderados, pelo lado da demanda; e,
para fechar a equação, aumenta de modo
constante a quantidade de mensagens comerciais que atingem diuturnamente as
pessoas.
Nessas circunstâncias, não há imagem,
lembrança e reputação de marca que resista a ficar longe da percepção, da mente
e do coração dos consumidores. Porque
não existe vácuo no mercado e quando um
determinado produto ou serviço se afasta,
outro da mesma categoria – ou até mesmo
de outra – ocupa imediatamente seu lugar.
Os exemplos mencionados acima são uma
excelente comprovação dessa verdade.
Quanto aos exemplos contrários, das
marcas e empresas que um dia se afastaram da mídia, elas acabaram ficando irrelevantes ou desapareceram e hoje estão apenas nas páginas da história do mercado de
consumo dos últimos 150 anos.

Rafael Sampaio é consultor em propaganda
rafael.sampaio@uol.com.br

quem fez
Cristiane Marsola cristiane@propmark.com.br
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cultura

Para derrubar o mito de que arte é passatempo de elite e mostrar que todos podem apreciar exposições, a
F/Nazca Saatchi & Saatchi criou uma campanha para
convidar o público a visitar a Pinacoteca de São Paulo.
As peças apresentam as diferentes reações das pessoas
quando estão apreciando obras de arte. Muitos podem
não entender de movimentos artísticos e apenas gostar
ou não do que estão vendo.

F/NAzcA
Pinacoteca de são Paulo
Título: Dê as caras; produto: institucional; direção de criação:
Marcelo Ribeiro e Rodrigo Castellari; criação: Fernando Marar e
Daniel Duarte; fotografia: Marcus Hausser produtora de som: Tesis; maestro: Leandro Beraldo e Silvio Piesco; aprovação do cliente: Tadeu Chiarelli, Paulo Vicelli, Adriana Kunsch e Patrícia Ewald.

rotina

A campanha de lançamento da linha de
produtos Fini Natural Sweets tem como foco a correria do dia a dia na vida das pessoas. O filme, o primeiro criado pela agência
fri.to para a marca, traz três personagens
em rotinas diferentes, mas igualmente atribuladas. A cada parada, eles contam com o
apoio do produto para enganar a fominha.

Fri.tO iNterAtivA
Fini
Título: Vida Natural Sweets; produto: Fini Natural
Sweets; redação: Filipe Lazarini; direção de arte:
Matheus Miguel e Diego Cortez; produção: Fuerza Films; aprovação do cliente: Luiz Henrique
Ferreira, Priscila Franco, Andrea Kohler, Juliana
Antunes e Rafael Mineiro.

comparação

Na campanha criada pela AlmapBBDO, a Bauducco reforça a importância dos laços familiares. No
filme Encontro de Gerações, a marca convida um
jovem a se colocar no lugar da geração anterior e
imaginar como era o mundo quando o pai dele era
adolescente. Ao perceber que a realidade era bem
mais difícil, o garoto abraça o pai e oferece cookies.

AlmApBBDO
Pandurata alimentos
Título: Encontro de Gerações; produto: Cookies Bauducco; diretor de criação: Marcelo Nogueira e Benjamin
Yung Jr.; redator: Fabio Tedeschi; diretor de arte: Leandro Câmara; produtora de imagem: Barry Company; direção de cena: João Papa e Manu; produtora de áudio:
Raw Audio; aprovação do cliente: Marcello Gelo, Roberto
Pasqualoni, Vivian Ramirez e Vitor Di Marco.
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oportunidade

Depois de oito anos, a apresentadora Fernanda Lima substitui o ator Rodrigo Santoro na nova campanha da Wise
Up. A moça representa as oportunidades perdidas por
um jovem, interpretado por João Vicente de Castro, que
não sabe falar inglês. No filme, ele está desolado, brincando com um copo apenas com gelo no balcão de um bar,
perguntando a si mesmo por que tudo de errado estava
acontecendo na vida dele, quando a apresentadora chega
e dá voz à consciência do moço. Ela lembra que ele não foi
promovido, não fez uma viagem para o exterior e não conseguiu o emprego que queria porque não tinha uma habilidade essencial para o mercado de trabalho atual. “Aliás,
eu sou tudo o que você perdeu por não falar inglês”, encerra Fernanda, ao abandonar o rapaz, que ainda se mantém
pensativo com todas as observações.

pAter
Wise uP
Título: Eu sou tudo que você perdeu; produto: institucional; criação: André Debs, Diego Musiat, Fellippi Vieira e Paulo Max; produtora de filme: Le Black; diretor de cena: Flávio Zangrandi; aprovação do cliente: Flávio Augusto e Sandro Serzedello.

objetivo

Para comemorar os 50 anos de existência,
o Cel.Lep veicula uma campanha assinada
pela Peppery, que conquistou a conta em
setembro. A assinatura das peças é Você escolhe um objetivo. A gente te ajuda a chegar
lá. A campanha tem filmes para internet e
cinema, peças para abrigos de ônibus e site.

peppery
cel.leP
Título: Você escolhe um objetivo. A gente te ajuda a
chegar lá; produto: institucional; redator: Henrique Rojas e Eduardo Chaves; direção de arte: Rodrigo Curvo e Guto Merino; produtora de filme:
Edit2; direção de cena: Francisco Porto; aprovação
Cliente: Felipe Franco, Ricardo Hourani e Taís Fraile.

torcida

Para dar chance aos deficientes visuais
de aproveitar o benefício do projeto de
lei que permite que eles assistam a eventos esportivos e culturais com um acompanhante de graça, NBS e Flamengo
criaram uma ação que aproxima apaixonados pelo time por meio do site www.
paixaocega.com.br.

NBS
Flamengo
Título: Flamengo: Paixão Cega; produto: institucional; criação: Luiz Cesar Faria (Steve) Jr. e Augusto Correia; produtora de filme: BR Cinema;
direção de cena: Bruno Rodrigues; produtora
de som: SoundZilla; aprovação do cliente: Antonio Tabet, Marcio Mac Culloch e Ricardo Taves.
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STORYTELLER
Marina Cota

Histórias
de hóspedes
A maioria dos meus amigos só se
sente realmente feliz com a casa cheia
LuLa Vieira

T

er casa de campo é para ter hóspedes.
Tirando um ou dois doentes que eu conheço, para os quais é possível se gostar de
ter casa na praia ou na montanha sem gente
por perto, a maioria dos meus amigos só se
sente realmente feliz com a casa cheia. Eu
sou um desses. Ter menos que dois ou três
casais para passar o fim de semana comigo
me dá um leve sentimento de abandono e
rejeição. Uma das vezes que de anfitrião eu
passei a hóspede dei um vexame que, até
hoje, me faz chorar de vergonha. Fui convidado para um fim de semana em Araras,
na casa de Olivia e Francis Hime, um privilégio para o qual, juro por Deus, nunca me
considerei merecedor. Aliás, não sou mesmo, já que o convite foi, na realidade, feito
à minha mulher, parceira do Francis numa
ópera. É isso mesmo: ópera. Vamos voltar
ao tal fim de semana. Eu tinha alguns trabalhos atrasados e resolvi adiantá-los. O
problema é que isso exigia assistir a alguns
DVDs. E foi com diversos deles debaixo do
braço que compareci na casa dos Hime,
achando que seria impossível um casal tão
multimídia não possuir um equipamento
apropriado.
Pois bem, eles não tinham. E, pior, não tinham nem TV. A besta que vos escreve, incapaz de uma sutileza, chegou anunciando
o seu propósito de trabalhar. Sem nenhuma cerimônia perguntei pela localização
dos equipamentos. Olívia, santa criatura e
anfitriã à antiga, declarou solenemente que
há muito tempo pretendia ter em casa TV
e DVD. E saiu para comprá-los. Eu quis me
suicidar, quis pagar, fiquei doente, ameacei
ir embora. Nada adiantou. Em questão de
minutos a sala do piano tinha uma TV e um
player. Que devem estar desligados até hoje. Uma espécie de monumento ao hóspede-mala. O rei dos inconvenientes. Ou seja:
eu. Outro dia, conversando sobre esse fim
de semana, na tentativa de me consolar,
Olívia me contou dois casos de hóspedes
que, segundo ela, deram vexames piores
que o meu. Sei não, julgue você.
Outro caso se deu com um funcionário
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da Standard Propaganda, na época ainda
propriedade do Cicero Leuhenroth, pai
da Olívia. O tal fulano foi mandado fazer
não sei o que em Nova York e resolveu levar a mulher, irmã de uma senhora viúva
que morava há muitos anos nos Estados
Unidos. Dessa forma, juntava o útil ao
agradável: mataria as saudades e economizaria no hotel. E assim invadiram o
apartamentozinho da viúva, desprovido
de quarto de hóspedes. Feliz com a chegada da irmã e do cunhado, a senhora
cedeu-lhes o seu quarto, indo dormir na
salinha de TV. Uma delicadeza digna da
hospitalidade brasileira. Ao desarrumar
as malas, a hóspede/pentelha descobriu
que tinha esquecido a pasta de dentes,
como todo chato que se preza. Hóspede/
mala sempre esquece alguma coisa, de
Modess a xampu. A nova-iorquina disse-lhe para usar o pó dental de uma caixinha localizável na penteadeira.
Dia seguinte, durante o café da manhã,
a visitante comentou que estranhamente o
tal pó dental não fazia espuma. Branqueava
os dentes, sem dúvida, mas não tinha sabor
de menta ou hortelã, lembrando mais algo
como madeira queimada. Lívida, a anfitriã
perguntou onde a irmã tinha encontrado o
tal pó dental.
- Na caixinha de prata, na tua penteadeira.
- Pois você escovou os dentes com as cinzas do falecido!
Agora ouça outra. Um amigo meu veio
pela primeira vez se hospedar na casa de
outro amigo em Angra e chegou antes do
anfitrião. Recebido com todas as honras
pelo casal de caseiros, arrumou suas coisas no quarto de hóspedes, bebeu o uísque
do bar, ficou um tempinho na sauna, mergulhou na piscina e estava na sala de TV
vendo o Jornal Nacional quando finalmente chegaram os proprietários. Totalmente
desconhecidos. Ele tinha simplesmente
errado de casa. A sorte é que o clima de
Itaipava e a simpatia de ambos acabaram
com o constrangimento. Ficaram amigos.
Mas, por alguns minutos, o hóspede pediu
a Deus a graça de uma morte súbita.

Lula Vieira é publicitário, diretor da
Mesa Consultoria de Comunicação,
radialista, escritor, editor e professor
lulavieira@grupomesa.com.br

prêmios
Big Won mostra agências, cases e
criativos brasileiros em evidência
Pela quantidade de menções do país, ranking demonstra que, apesar das
dificuldades, 2016 foi um ano em que criatividade esteve em alta no Brasil
Divulgação

KELLY DORES

P

rimeiro ranking do ano mais
importante para a propaganda mundial, o Big Won foi divulgado na semana passada, trazendo vários destaques brasileiros,
entre agências, campanhas e
profissionais, que estão entre os
mais premiados do mundo. Pela
quantidade de menções do país,
o ranking demonstra que, apesar
de todas as dificuldades, 2016 foi
um ano em que a criatividade
brasileira esteve em alta.
A AlmapBBDO, que foi a Agência do Ano no Cannes Lions 2016
e conquistou os principais prêmios nacionais e internacionais
no ano passado, é a única agência brasileira a figurar no ranking
Top Agencies for Creativity do
Big Won. A empresa aparece no
quinto lugar entre as mais criativas do mundo. Luiz Sanches,
sócio e diretor-geral de criação
da agência, é o único brasileiro
entre os Top Chief Creative Officers, ocupando o oitavo lugar
no ranking. No topo da lista das
agências, está a Colenso BBDO
Auckland. A J. Walter Thompson foi o destaque brasileiro com
Doe as barras, para Atados Brasil,
que está entre as dez campanhas
mais premiadas do mundo em
todas as mídias. O Brasil aparece
na décima posição entre os 15 países mais criativos.
Criativos brasileiros também
se destacaram nas listas de profissionais. No topo do ranking dos
diretores de arte mais premiados,
está o brasileiro Andre Sallowicz,
que trabalhou na AlmapBBDO
e há mais de um ano foi para a
Colenso BBDO. Fabio Simões, da
FCB, e Fernando Palandi, da J.
Walter Thompson, aparecem em
14º e 16º, respectivamente. Entre
os diretores executivos de criação mais premiados do mundo,
Bruno Prosperi, da Almap, aparece em segundo lugar. Humberto
Fernandez, da JWT, é o 20º. Dois
brasileiros também se destacaram entre os melhores redatores.

Imagem de Angela Merkel em Infinitas possibilidades, da AlmapBBDO para Getty Images: agência se destaca com criativos no ranking

“O Big WOn
evidencia quais
agências estãO
entregandO
Os melhOres
traBalhOs em
diferentes
platafOrmas”
Daniel Oksenberg, da AlmapBBDO, ficou com o 14º lugar, e Pedro
Araujo, da J. Walter Thompson,
ficou em 17º lugar.
Na lista dos diretores de planejamento, há um brasileiro: Raphael Barreto, da FCB, ocupando
da 15ª posição. Em Top planners,
há dois brasileiros: Fernand Alphen e Isabella Mulholland, ambos da JWT, em 4º lugar. Benjamin Yung Jr., Marcelo Nogueira,
Marco Aurélio Giannelli (Pernil) e
André Gola, todos da AlmapBBDO, estão entre os melhores diretores de criação do mundo.

Entre as campanhas de print
mais premiadas, há duas agências brasileiras listadas: a F/Nazca Saatchi & Saatchi (em 4º),
com Colourful campaign para
Leica Gallery, e a Y&R (em 10º),
com Protect campaign para Sorvetes Freddo. A Almap também
foi listada duas vezes no ranking
de campanhas de outdoor mais
premiadas no ano de 2016. Ela
foi destaque com a campanha
Samba/Bossa Nova para Alpargatas e Angela/Charles/Francis
para Getty Images, que foi o case
brasileiro mais premiado no ano
e ganhou oito Leões no último
Cannes Lions. Em Design, as
campanhas Infinitas Possibilidades, de Getty Images, e Magic
Words, de HP, ambas da Almap,
foram selecionadas entre as melhores de 2016. A Africa também
foi destacada com a campanha
Kobe’s Rule Book, para a ESPN
Brasil.
As agências brasileiras também foram destaque em mo-

bile. Entre as campanhas mais
premiadas estão Músicas da violência, da FCB para Estadão Digital; Doe as barras, da J. Walter
Thompson para Atados Brasil, e
Coleção de livros, da Africa para
Itaú. Em digital, há duas campanhas brasileiras: Doe as barras,
da JWT, e Emergency Pin Code,
da Grey para Sekron Brasil. Entre
as campanhas de mídia mais premiadas, Músicas da violência, da
FCB para Estadão, foi a única brasileira que entrou na lista. A FCB
também foi destacada no raking
de campanhas de marketing direto, com Nivea Doll para Nivea.
As listas do Big Won são editadas desde 2006, tendo como
base os prêmios conquistados
não apenas por quantidade, mas
levando em conta também a qualidade. “O Big Won evidencia
quais agências estão entregando
os melhores trabalhos em diferentes plataformas”, afirma Patrick Collister, responsável pelo
relatório.
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c&a escolhe cubocc depois de
encerrada parceria com almapBBDO
Para determinar nova agência, varejista considerou material desenvolvido
para a concorrência do fim de 2015; campanha deve estrear em abril
Divulgação

A campanha Dia dos Misturados, criada pela AlmapBBDO para o Dia dos Namorados, causou polêmica e foi julgada pelo Conselho de Ética do Conar

Cristiane Marsola

A

CuboCC acaba de assumir
a conta da C&A. De acordo com a varejista, não foi feita uma nova concorrência, já
que eles haviam realizado um
processo no fim de 2015. “Fizemos uma concorrência há
pouco mais de um ano, quando
cancelamos com a DM9DDB.
A CuboCC também participou
do processo, e nós mantivemos contato com eles, apesar
de estarmos trabalhando com
a AlmapBBDO. Nossa opção foi
usar parte desse material para definir a agência”, diz Elio
Silva, vice-presidente de operações e marketing da C&A. A
primeira campanha da nova

agência deve ser lançada no
meio de abril.
O término da parceria com a
AlmapBBDO ocorreu no fim de
novembro passado. Na ocasião,
a agência divulgou um comunicado informando que abria
mão da conta “por divergências de crenças e filosofia”. No
comunicado, a agência afirmou
ter orgulho do trabalho realizado para a marca durante um
ano. “Com nossas campanhas,
colocamos em pauta, no ambiente digital e nas ruas, temas
importantes para a marca e a
sociedade”, dizia o texto assinado pelos dirigentes da agência: Cintia Gonçalves, Luiz Sanches e Rodrigo Andrade.
De acordo com Silva, as “di-

vergências” que motivaram o
fim da parceria não envolvem
questões financeiras, nem a
polêmica causada pela campanha Dia dos Misturados. A comunicação para o Dia dos Namorados foi julgada pelo Conar
(Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) e o
processo arquivado por unanimidade pelo Conselho de Ética
da entidade.
“Na verdade, a gente vinha
tendo discussões sobre como
a marca deveria se manifestar.
Não tem nada a ver com Dia
dos Misturados. Todas as campanhas da AlmapBBDO tinham
muito sucesso. Aprovamos
todo o conteúdo. A gente foi
bastante feliz, a repercussão

era sempre positiva”, conta.
Segundo Silva, a varejista está focada agora na forma
como conduzir a comunicação
e o relacionamento com o cliente. “Na nossa concepção, o consumidor fala com a gente em
‘n’ telas. Não pode ter uma comunicação nativa em um meio
e ela ser adaptada para outros.
A campanha precisa ser mais
abrangente”, afirma.
A conta da C&A ficou um ano
com a AlmapBBDO, após um relacionamento de oito anos com
a DM9DDB. Desta vez a marca
não trocou apenas de agência,
mas também de grupo de comunicação, já que CuboCC pertence ao Interpublic, e as duas
anteriores são do Omnicom.
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Pantene estreia reality de cabelos
com formato da EndemolShine
Atração tem conceito visual e criativo da Grey Brasil e conta com
apresentação de Hugo Gloss e veiculação na MTV e no YouTube
Fotos: Bruna Gobbi/Divulgação

Casa é cenário do reality show criado pela EndemolShine Brasil com patrocínio da Pantene; participantes passam por provas para disputar o posto de cabelo mais bonito do Brasil

Mariana Zirondi

O

primeiro reality show de
cabelo do Brasil promete
revelar as madeixas mais bonitas do país. O Cabelo Pantene
- o reality tem a marca por trás
da inciativa, abraçando um formato criado pela EndemolShine Brasil. O programa estreia
no próximo dia 20 e fica no ar
até 10 de fevereiro na MTV e no
YouTube. A Grey Brasil, agência de publicidade que atende a
conta, desenvolveu o conceito
criativo e o visual do projeto,
unindo a ideia do reality aos
conceitos da marca.
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As dez candidatas selecionadas vão conviver em uma casa
e serão avaliadas não só pelo
cabelo, mas por critérios como
atitude, personalidade e postura. A vencedora vai estrelar a
próxima campanha de Pantene.
“O nosso objetivo é comprovar que o Cabelo Pantene está
na essência de qualquer mulher brasileira. Sabemos usar
o cabelo como traço da nossa
personalidade como ninguém
e, por isso, em parceria com a
EndemolShineBrasil, Pantene
apostou nesse formato inédito,
que valoriza a beleza e a atitude
da brasileira”, comenta Isabella

Zakzuk, gerente de marketing
de Pantene.
O projeto inédito visa intensificar a aproximação da marca
com o público jovem e, por isso,
os quatro episódios, com 30 minutos cada, serão exibidos na
MTV e no YouTube, canais com
o perfil do público que consome conteúdo digital.
O reality conta também com
a participação de influenciadores digitais como Hugo Gloss,
apresentador do programa, e
Nah Cardoso, youtuber que integra o júri ao lado do maquiador Thiago Fortes e do fotógrafo Paschoal Rodriguez.

“Hoje o público
mais jovem tem
uma relação
diferente com as
marcas e acHamos
que era a Hora de
tentar algo novo”

O fotógrafo de moda
Paschoal Rodrigues,
o apresentador e
digital influencer Hugo
Gloss, a youtuber
Nah Cardoso e o
maquiador Thiago
Fortes estão no
elenco do programa

Isabella afirma que um dos grandes pilares de Pantene foi o conhecimento e a
aspiração que a marca teve com as mulheres brasileiras. “Hoje o público mais jovem
tem uma relação diferente com as marcas e
achamos que era a hora de tentar algo novo.
Com tantas referências de beleza admiradas, queremos mostrar que qualquer um
pode ter um Cabelo Pantene, porque cabelo
é preparação, é cuidado e força dentro de
cada mulher”.
Juliana Algañaraz, diretora- -geral da EndemolShine Brasil, afirma que esse é o primeiro formato exclusivo para cabelos, onde
as mulheres são avaliadas por um conjunto
de características. “Com o MasterChef, tivemos um 2016 de muito sucesso, com a consolidação do tema gastronômico. Agora é
possível já identificar algumas tendências
para o futuro, e a beleza aparece como protagonista. Estamos desenhando ideias para
programas televisivos com temas relacionados a essa área”.
Mesmo em um momento de crise, Juliana
observa a estabilidade do mercado brasileiro
de beleza. “É um reality que tem vida própria
e vamos negociar em outros países. Já nascemos patrocinados e o formato é bem aceito
aqui, porque o público se envolve, torce e vibra com pessoas da vida real. É como uma novela e veio para ficar de vez. Os números de
consumo de beleza na mídia só aumentam”.
A inciativa da EndemolShine foi bem recebida pela marca e pela Grey Brasil, explica
Maria Pirajá, diretora de conta da Pantene na
agência. Pantene, segundo ela, não é um cabide, mas é uma expressão da beleza da mulher atual e moderna.
“Trouxemos, com muitas pesquisas, uma
ação que se comunicasse com os young
adults e transitasse por esses ambientes e
plataformas. Entendemos que o sonho das
meninas não é mais se tornarem modelos,
mas youtubers, instagramers, digital influencers. Então é mais do que uma imagem,
isso vai além da beleza”.
Segundo Marcia Esteves, COO da Grey
Brasil, fazer parte desse projeto é motivo de
grande orgulho. “O reality Cabelo Pantene,
criado em parceria com a Endemol, reforça
a nossa missão de buscar formatos e linguagens inovadores, em multiplataformas, para

inserir as marcas dos nossos clientes na cultura popular, fazendo parte do dia a dia e da
rotina dos seus consumidores”, acrescenta a
executiva.
Quem também abraçou o projeto foi a
MTV, que vai veicular o reality. Elisa Chalfon,
diretora de desenvolvimento e produção da
Viacon Brasil, afirma o compromisso do canal com conteúdos exclusivos para cada
plataforma, como a TV e o MTVPlay, serviço streaming. “Entendemos que os jovens
consomem de diversas formas e um local

não atrapalha o outro, mas eles se complementam. Nosso público é quase 60% feminino, o que desperta interesse por assuntos
de beleza, como o cabelo”, comenta Elisa,
acrescentando: “Estamos bem felizes com
essas parcerias, porque esse é o primeiro que
a marca ficou com a cota máxima de patrocínio. Queremos que esse formato funcione
e seja interessante para a nossa audiência”.
A executiva afirmou que alguns conteúdos já
estão sendo veiculados no canal e nas redes
sociais.
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Technos se reposiciona e quer ser
reconhecida como contemporânea
Estratégia é marcada pelo lançamento da versão 2.0 do seu smartwatch
Connect, que se liga ao smartphone via bluetooth e recebe notificações
Divulgação

Claudia Penteado

H

á 59 anos no Brasil, Technos busca se reposicionar
no mercado e ser reconhecida
como uma marca de relógios
contemporânea e pioneira, que
acompanha os momentos marcantes das pessoas. O seu novo posicionamento é marcado
pelo lançamento da versão 2.0
do seu smartwatch Connect, o
primeiro lançado no Brasil, em
2015. Segundo Ana Clara Cruz,
gerente de marketing da empresa, a nova versão foi desenhada de acordo com insights
dos próprios consumidores.
O novo modelo se conecta
com o smartphone via bluetooth, possibilitando receber notificações de chamadas telefônicas, mensagens (SMS), redes
sociais (Facebook, Instagram e
WhatsApp), email, lembretes
do calendário, ajuste de hora
automático e função “Encontre
o seu relógio”. Ainda possui resistência à água até 50 metros,
maquinismo desenvolvido na
Suíça, e cinco anos de garantia.
O lançamento foi feito com
a veiculação, nas redes sociais,
de um vídeo baseado em uma
história real, em que um casal fala sobre o nascimento do
filho, que representa um dos
momentos mais importantes
em suas vidas e mostra o novo
posicionamento sob o conceito
Paixão por marcar o seu tempo,
além da principal funcionalidade do produto, que é a notificação através do relógio. O projeto de conteúdo teve criação da
Artplan e produção da Homem
de Lata Filmes.
Foi a primeira vez que a marca investiu em uma campanha
com protagonistas e história
reais para comunicar um lançamento. No filme, é feita uma
alusão à principal função do
Connect: a marca é responsável por avisar ao futuro pai, que
não está sabendo da ação, sobre
o nascimento do filho por uma
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Peça de ação que marca reposicionamento de Technos

“Hoje, a maioria
das pessoas usa
relógio como
acessório
de moda”

mensagem emocionante enviada pela mulher, através de
uma projeção, surpreendendo-o em um momento totalmente
inesperado. “Montamos uma
verdadeira operação de guerra, porque não queríamos apenas um filme com atores, mas
uma ação real, em tempo real,
que demonstra de uma forma
emocional e verdadeira como
a marca faz parte da vida das
pessoas”, conta Roberto Vilhena, VP de criação da Artplan.
Segundo Ana Clara, a mar-

ca quer ser conhecida como a
aquela que dá significado à trajetória das pessoas e faz parte
de suas vidas, empoderando-as
a dar valor às suas experiências
e conquistas individuais.
A Technos nasceu na Suíça em 1900, desembarcou no
Brasil em 1958, e tornou-se líder na América Latina. “Já faz
algum tempo que o comportamento das pessoas em relação
à compra de relógio mudou.
Hoje, a maioria usa relógio
como acessório de moda, na
busca por produtos que traduzam e representem seu estilo,
personalidade e atitude. Este
comportamento
estabelece
uma relação mais emocional
do que funcional com as pessoas. Desta forma, construímos
um relacionamento muito mais
leal e verdadeiro, já que existe
uma identificação particular de
cada consumidor com o produto”, explica.
O principal desafio da marca
é manter-se atenta aos desejos do consumidor. Segundo a
gerente da empresa, em 2016
a marca focou em iniciativas
“consumer centric” e branding: abriu o diálogo, se aproximou do consumidor e fez um
amplo estudo de marca, revendo o posicionamento e resgatando o seu propósito. Em
2017, o objetivo é atuar principalmente no reposicionamento da marca.
“Com a TV conseguimos ganhar alcance e presença, com
out of home, ampliar a cobertura e fazer parte da jornada do
consumidor. Já com a internet,
estreitamos o relacionamento de forma mais interativa e
dinâmica, estabelecendo uma
troca com nossos consumidores. Daremos foco aos pontos
de contato identificados por
meio de pesquisas e estudos:
TV, OOH e internet, que são
os mais influenciáveis da categoria e mais relevantes para o
nosso target”, complementa.

marCaS

São Paulo está entre as quatro
maiores operações da Cabify
Empresa espanhola tem presença em dez países e pretende chegar a
dez localidades com mais de 1 milhão de habitantes no Brasil neste ano
Divulgação

Claudia Penteado

H

á um novo player disputando as atenções das pessoas no segmento de mobilidade urbana em algumas cidades
brasileiras: a Cabify, que tem o
Brasil como sua nova menina
dos olhos. A empresa espanhola especializada em transporte
de passageiros nasceu em 2011
e já está presente em mais de
dez países. Em 2012, chegou ao
México, Chile e Peru. No ano
passado, à Colômbia e ao Brasil,
onde já opera em Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro
e São Paulo.
À frente da operação brasileira está o jovem empreendedor peruano Daniel Velazco-Bedoya, de 26 anos, que afirma
que este ano a Cabify espera alcançar mais dez cidades brasileiras, todas com mais de 1 milhão de habitantes. São Paulo já
está entre as quatro principais
operações da Cabify no mundo.
A última rodada de investimentos que pemitirá a consolidação da Cabify na América
Latina, da ordem de US$ 120
milhões, veio do poderoso grupo japonês Rakuten.
Segundo Bedoya, o foco da
Cabify é na qualidade, com a
mais rigorosa seleção de motoristas parceiros do mercado,
preços fixos e valores calculados com base na menor distância percorrida (ainda que o motorista mude a rota por algum
motivo no meio do caminho).
O que torna a América Latina uma região tão interessante
para esse negócio é a escassez
de um modelo estruturado de
transporte público - ao contrário dos Estados Unidos e a Europa, por exemplo. Por outro
lado, a região vive questões
como o histórico protecionismo
pelo poder público à categoria
dos taxistas tradicionais, que
vêm travando uma briga de foice contra os novos serviços de
motoristas particulares. A Ca-

Bedoya: “o táxi tem um retorno de cerca de 2 ou 2,5 vezes em relação ao que investe”

o foco da cabify
é na qualidade,
com a mais
rigorosa seleção
de motoristas
parceiros do
mercado e preços
fixos

bify chega por aqui procurando
dialogar com as prefeituras das
cidades e estabelecer parcerias,
na medida do possível.
“Sempre trabalhamos próximo a governos. Não temos
um modelo de implementação
de empresa. Em Buenos Aires,
onde chegamos há cerca de dois
meses, fomos habilitados pelo
governo. Discutimos com eles
durante alguns meses um modelo que fizesse sentido para a
operação da cidade e para nós
como empresa”, conta Bedoya.
O executivo chama a atenção
para uma mudança clara: globalmente o mercado de táxis é
um dos últimos protegidos pelo
poder público, em vários níveis.
Bedoya, que é agrônomo, lembra de quando o governo Collor
acabou com o protecionismo ao

segmento de produção de leite
e transformou completamente
o cenário.
“O leite foi tabelado durante
décadas, o que resultou em um
produto de qualidade baixíssima e pouco estímulo ao negócio
como um todo. Os taxistas são
protegidos desde 1969 no Brasil, foi uma briga da classe, que
se tornou forte. Analisei a área
e o modelo de táxi, hoje, tem
um retorno de cerca de duas a
duas vezes e meia em relação
ao que investe. Que modelo de
negócio tem esse tipo de retorno num curto espaço de tempo? Não existe. Quando entra o
nosso modelo - e eu particularmente não apoio a precificação
tão baixa que foi instituída até
agora - que é mais justo pelo nível de investimento e o retorno
que pode ter, quebro o modelo
existente e gera o transtorno
que está aí”, diz Bedoya.
O momento é favorável para
empresas como a Cabify, que
têm a tecnologia como aliada e se valem da inteligência
de dados e do conhecimento
que possuem principalmente
para firmar as parcerias com
o poder público. Também há
uma gama bastante precária
de possibilidades em mobilidade. No México, por exemplo,
60% das pessoas não tinham o
hábito de andar de táxi - e um
dos motivos, sempre, foi a falta
de segurança. Por isso, hoje o
México se transformou em um
dos principais mercados para a
empresa. E o Brasil segue pelo
mesmo caminho.
Por aqui a Cabify está com
cerca de 60 mil motoristas dentro da plataforma e na fila de
entrada. O marketing é liderado
por um time global baseado no
Peru e é ainda feito, principalmente, internamente. A comunicação, forte nas redes sociais,
foca na experiência das viagens,
em qualidade e segurança e quer
a fidelização das pessoas. Clientes frequentes têm prioridade.
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Renovação
A linha de sabonetes Biocrema, do Grupo Memphis, ganhou
nova identidade visual, criada pela Narita Design&Strategy.
Já disponível nos principais pontos de venda, a marca agora
possui logotipo com moldura arredondada. A ideia é remeter à
cremosidade e à hidratação do produto. “Acreditamos que uma
identidade visual com um ponto destacado cria impacto nos
PDVs. Por isso, seguimos essa linha e também buscamos ressaltar
nas embalagens os ingredientes naturais, como leite e erva-doce,
para transmitir a sensação de nutrição”, diz Fernando Quintas,
diretor de criação da agência.

Higiene
Para do verão, Francis lançou
uma linha de sabonetes líquidos
com óleos florais extraídos de
frésias e verbena. Já as versões
em barra ganharam novas
fragrâncias, produzidas com
óleos florais extraídos do jasmim,
gardênia e tulipas. A ideia é
oferecer sensação de frescor e
hidratação.

Batata com limão

SoRvete com SandáliaS
Havaianas e Fruttare apresentam uma coleção limitada de sandálias inspiradas
nos sabores clássicos do picolé da Kibon: uva, limão e morango. As novas
estampas, criadas pela AlmapBBDO, que cuida da comunicação da sandália,
estão disponíveis nos modelos Slim, representando os sabores uva, morango
e Top, no “sabor” limão. A embalagem dos sorvetes tem a mesma estampa da
sandália. A parceira vem acompanhada da promoção Clássicos do verão, que
presenteia consumidores com sandálias e sorvetes.
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Depois da mobilização nas redes sociais
em torno do sabor criado pelos limões de
Pepsi Twist, a Ruffles atendeu ao pedido e
lançou a sua batata no sabor limão, ambos
produtos da PepsiCo. Ele já está sendo
comercializado, em todo o país, durante
o verão, um dos momentos, segundo a
empresa, mais importantes do ano para a
categoria. A comunicação da marca, em
todas as plataformas, segue uma linguagem
que busca promover interação entre os
jovens admiradores de Ruffles.

digital
Parte do Yahoo não negociada com
Verizon pode ter nome alterado
Se for concretizada a compra
dos negócios operacionais pela
empresa de telecom, a operação
de participações patrimoniais vai
ser chamada de Altaba

Nicolas McComber/iStock

Cristiane Marsola

A

parte do Yahoo que não está sendo negociada ganhará outro nome caso seja
concretizada a compra dos negócios operacionais da empresa pela Verizon. A nova
operação se chamará Altaba e reunirá sob
seu guarda-chuva as participações patrimoniais do hoje Yahoo em empresas asiáticas, como Alibaba e Yahoo Japão. As informações constam em um documento divulgado pela empresa no último dia 9.
A parte da empresa que está na negociação com a Verizon inclui os serviços e produtos oferecidos pelo Yahoo, como e-mail,
search, tecnologia de publicidade e portal.
A intenção de compra, no valor de US$ 4,8
bilhões, foi anunciada em julho do ano passado e ainda aguarda finalização.
Outra mudança que será concretizada
com a aprovação do negócio, segundo o
comunicado, é uma redução na diretoria da empresa. O conselho passará a ter
apenas cinco executivos: Eric Brandt,
que se torna o chairman do conselho, Tor
Braham, Catherine Friedman, Thomas
McInerney e Jeffrey Smith. De acordo com
o comunicado, outros diretores - incluindo a atual presidente, Marissa Mayer, e o
cofundador da empresa David Filo - optaram por sair da operação após a conclusão
da venda. Segundo o documento, a saída
dos demais diretores não tem ligação com
nenhum desacordo dos executivos com a
companhia.
Quando foi anunciada a negociação, Marissa divulgou um comunicado dizendo que
“era uma grande oportunidade para o Yahoo
construir maior distribuição e acelerar o trabalho em mobile, vídeo, publicidade nativa
e social. Como uma das maiores empresas
a cabo e wireless do mundo, Verizon abre
a porta para oportunidades de distribuição
extensas”, escreveu.
Depois de surgirem denúncias sobre a
violação de mais de 500 milhões de contas
do Yahoo e sobre a criação de um programa
para espionar os e-mails para autoridades
de inteligência norte-americanas, o mercado especula se a compra realmente se concretizará.

O braço do Yahoo não
adquirido pela Verizon
será renomeado, caso a
compra se concretize
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NZN cria plataforma para orientar
marcas sobre produção de conteúdo
A solução está em fase beta e é baseada em temas que mais interessam
aos consumidores, de acordo com o seu comportamento na internet
KELLY DORES

P

autada na ideia de que o mercado publicitário tem ainda
muitas áreas de melhorias em
termos de como impactar o
consumidor no ambiente digital, a NZN está desenvolvendo
uma plataforma para descobrir
o que o usuário tem interesse
em ler e os temas que as marcas
deveriam oferecer como conteúdo. Posicionada como uma
empresa de tecnologia que oferece soluções em publicidade, a
NZN é dona também de quatro
sites especializados – os portais Baixaki, Click Jogos, Mega
Curioso e TecMundo – e está
aproveitando os dados e conhecimento que tem de sua audiência para oferecer serviços baseados em técnicas de big data.
O CEO da NZN, Sobhan Daliry, enxerga um cenário em que
os portais em geral não vão mais
sobreviver da publicidade tradicional, uma vez que os CTRs
dos anúncios estão caindo e as
pessoas não vão mais clicar em
banner como funciona hoje. E já
que o conteúdo é o rei, a aposta
é toda nele. “Os serviços que estamos construindo hoje são baseados no comportamento do
usuário e no entendimento de
como ele interage com o conteúdo e a partir daquela interação
o que ele faz”, explica Daliry.
“Vamos apresentar o beta
para o mercado, até o fim de fevereiro. A plataforma vai permitir que qualquer marca, agência
interessada em sensibilizar o
usuário, defina palavras-chaves. Essa ferramenta tem um
sistema preditivo, usando machine learning e técnicas avançadas de big data, que vai mostrar para a empresa quais são os
temas que ela deveria começar
a escrever conteúdo. A gente
acredita que os insumos que
temos hoje sobre comportamento de usuário estão criando
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ferramentas que vão permitir às
marcas planejar toda a estratégia de conteúdo alicerçada na
estratégia macro de marketing
delas e saber qual direção devem ir para o conteúdo. A plataforma vai apontar os temas que
devem ser abordados, em quais
dias da semana, e em quais redes sociais. Isso ajuda as marcas
a não dependerem de chute e
saber como criar uma estratégia
de conteúdo rica para impactar
os usuários delas”, conta ele.
O CEO da NZN exemplifica o
raciocínio com um pensamento bem simples. “O usuário que
consume digital hoje viaja, vai
para o médico, vai para restaurantes, compra produtos, serviços, sendo que todo esse tipo de
interação que os usuários fazem
com as marcas se dá através de
consumo de conteúdo. A pessoa
que vai comprar um computador,
por exemplo, leu no TecMundo
diversas coisas positivas ou negativas sobre computador e isso
vai moldar a maneira como ela
vai fazer o consumo lá na frente”.
Segundo ele, o trabalho é
entender qual a maneira mais
ideal de sensibilizar o usuário
e que tipo de ação isso gera na
ponta. “Estamos fazendo isso
com ações que vão desde a arbitragem de conteúdo, começando a oferecer conteúdos diferenciados para alguns usuários
que a gente identifica que estão
na iminência de tomar uma decisão de consumo e também observando quais interações que
levam eles a tomar uma decisão
de compra. Estamos começando a mapear todas as interações
dos usuários em nossos sites
e redes sociais. Em 16 anos, a
gente aprendeu muito bem a
chamar a atenção do usuário”,
avalia o executivo.
Diante de tudo isso, vender
publicidade para os seus sites está longe de ser uma das
prioridades da NZN. Tanto que
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Sobhan Daliry: ferramenta vai apontar assuntos a serem abordados e em quais dias

a reestruturação da empresa
envolveu o surgimento de cinco frentes – NZN Brand Studio,
NZN Intelligence, NZN Social,
NZN Media e NZN Content.
“Hoje a NZN tem como objetivo
principal criar uma plataforma
de serviços para o mercado publicitário que vai muito além da
veiculação. Não quero vender
banner que todo mundo vende. E se a marca não tiver equipe para produzir conteúdo, a
NZN também tem esse serviço.

Temos estúdios para produzir
vídeos, área de inteligência, social, mídia e produção de conteúdo”, fala Daliry.
De acordo com o executivo, o
drive de tecnologia da NZN hoje
é muito forte. “Uma plataforma
de planejamento de conteúdo
baseado em temas como estamos desenvolvendo não existe
atualmente no mercado. A gente não só conhece a tecnologia,
como tem também o comportamento do usuário”, reforça ele.

supercenas
Marcello Queiroz mqueiroz@propmark.com.br

Murillo Percivalle/Divulgação

BANCO “FIGITAL” (I)
Sete em cada dez correntistas de banco no mundo querem ajuda digital
para seus serviços financeiros, mas
eles também querem “interação humana” quando suas necessidades se
referem a queixas ou ao entendimento da complexidade de produtos. Os
dados que revelam importância de
uma estratégia “figital” - mistura de
um lado físico com a área digital - são
de uma pesquisa da Accenture feita
com 33 mil consumidores em 18 países, inclusive o Brasil.
BANCO “FIGITAL” (II)
Os mercados com maior utilização de
smartphones ou outros recursos digitais para serviços bancários, segundo
o estudo da Accenture, são Indonésia
(92%), Tailândia (90%), Brasil (86%) e
Chile (84%).
PÔSTER PARA A CHEF
Além de talento gastronômico, a final mundial do Bocuse D’Or terá uma
competição de pôsteres entre os países participantes. O do Brasil tem
criação da WMcCann e destaca a chef
alagoana Giovanna Grossi, que representa o Time Brasil, capitaneado
por Laurent Suaudeau. A final será
realizada dia 24 de janeiro, em Lyon.
O Bocuse D’Or, lançado em 1987, comemora sua trigésima edição. Cada
concorrente terá 5 horas e 35 minutos
- nem um segundo a mais - para preparar receita com carne ou peixe.

A chef Giovanna Grossi, em bastidores da produção de foto para pôster da final do Bocuse D’Or
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O ator Darlan Cunha, que interpreta Laranjinha em Cid

Gabriel Freitas/Divulgação

Antonio Marchese, CMO da Pizza Hut no Brasil, entre Marcelo Tripoli e Ricardo Calfat, da REF+T: nova conta

COMEÇOU EM PIZZA
A REF+T iniciou o ano com conta nova. Conquistou a Pizza Hut e vai trabalhar com a estratégia de comunicação multiplataforma da marca. Maior rede de pizzarias do mundo, a Pizza Hut foi lançada em 1958
em Wichita (Kansas), nos Estados Unidos, em um restaurante localizado em um edifício desocupado com
telhado de cabana. Havia uma placa de sinalização com espaço para oito letras – de onde surgiu o uso da
palavra “hut” (cabana em inglês) para acompanhar o nome do produto. Hoje tem mais de 16 mil PDVs no
mundo. No Brasil, a rede chegou em 1989 e conta atualmente com 145 restaurantes. Marcelo Tripoli, sócio
e CCO da agência, afirma que o canal online será forte vetor de crescimento do anunciante. Ricardo Calfat,
sócio e COO, considera a conquista um reconhecimento do modelo de atuação da REF+T: “branding com
performance”.
DIVERSIDADE NO SXSW
Os atores Alice Braga e Wagner Moura vão falar sobre diversidade em Hollywood em programação de um
painel do SXSW, dia 12 de março, em Austin. Eles pretendem avaliar o potencial de projetos como Narcos, da
Netflix, com a participação de Moura, e Queen of the South, da USA Network, com Alice, para mudar os estereótipos da indústria do cinema, além de discutir sobre questões de diversidade e importância da América
Latina no entretenimento global. O painel é organizado pela Losbragas e apoiado pela Apex-Brasil.
LARANJINHA E ACEROLA VOLTAM
Depois de quatro temporadas, exibidas entre 2002 e 2005, o seriado Cidade dos Homens volta à programação
da Globo nesta terça-feira (17) com quatro capítulos sobre os personagens Laranjinha (Darlan Cunha) e Acerola (Douglas Silva). Os dois amigos cresceram, têm filhos e agora enfrentam dilemas e desafios da vida adulta.
A minissérie foi escrita por George Moura e Daniel Adjafre, com direção geral de Pedro Morelli, filho de Paulo
Morelli, sócio da O2, que dirigiu as primeiras temporadas. A atração da Globo tem coprodução da O2 Filmes.
Globo/João Cotta/Divulgação

AMAZON
Atualmente com 180 mil
funcionários, ela pretende
criar cerca de 100 mil
empregos de período
integral nos próximos
18 meses nos EUA
SPOTIFY
Ele conseguiu buzz mundial
ao abrir cargo de “presidente
das playlists”, aproveitando
a saída de Barack Obama da
Casa Branca e o “sucesso”
do ex-presidente com
suas escolhas musicais na
plataforma
RYANAIR
Ela se tornou a maior
companhia aérea da Europa
em número de passageiros,
total de 117 milhões,
em 2016, superando a
Lufthansa, líder em receita,
que transportou 109,7
milhões
FIFA
Ela sofre críticas com a
decisão de aumentar de
32 para 48 o número de
seleções a partir da Copa
de 2026. Analistas veem
razões político-financeira e
não esportivas
FIAT CHRYSLER
Ela enfrenta acusações nos
Estados Unidos envolvendo
uso de software que
teria permitido adulterar
emissão excessiva de
poluentes em veículos a
diesel
REDES SOCIAIS
Na função de canal de
informações, elas têm
índice de desconfiança de
63%, segundo pesquisa do
Ibope para a Secom

dade dos Homens, e o diretor Pedro Morelli: nova temporada estreia nesta terça (17)
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gente boa
também
erra a mão
Aprendi com o Washington, o cara
que virou emblema de toda uma geração
ublicitários, não gostamos de críticas. Ende publicitários, que anúncio não é para
quanto escritores engolem sapos sobre
ser decifrado, por mais genial que você se
seus livros, tais como compositores sobre suache ao criá-lo. E aprendi também com ele
as músicas e cineastas sobre seus filmes, nos
que direção de arte não foi inventada para
julgamos incriticáveis. Ao primeiro comenesconder o conceito. Quando a peça da camtário, nós rosnamos: “inveja”, “maledicência
panha afirma “Quem resgata animais na rua
de concorrentes”... No entanto, erramos muipode matar”, teria de explicar imediatamento. Alguns por ser medíocres, outros por ser
te do que se trata. Na primeira vez em que
inexperientes e, ainda, inúmeras vezes, indupassei de carro por um ponto de ônibus
zidos ao erro por clientes ou superiores. Por
(portanto, motorista, eu era target) e
mais que nos finjamos de mortos, a passagem
li o título, pensei: deve ser uma camde ano foi marcada por uma campanha polêpanha sobre a necessidade de vacinar o
mica. Não por seu atrevimento,
bicho ou estudar o que ele pode
mas por seu equívoco. A campaou não pode comer... Viajei? Sim,
nha do Ministério dos Transpor“O mercadO e todos nós, mortais, em todas as
tes, alertando sobre os riscos de
está tOmadO direções.
usar o celular enquanto se dirige.
pOr criativOs Outra coisa: o risco de matar e
jOvens de morrer é igual num acidente
Quem errou? Principalmente,
a capacidade de convencimento
brilhantes, causado pelo uso do celular ao vode quem vendeu a campanha e a
A relevância que foi dada ao
mas cOm lante.
incapacidade de contestação de
“matar” tira o foco da ideia de “irpOuca responsabilidade” e induz à ideia
quem aprovou a ideia. Isso em
todas as instâncias. Mas a ideia é
experiência de “assassinato”. E só foi assumiruim? Não. A ideia é boa. A realipessOal” da para fechar o contraponto com
zação é que foi equivocada. Faltou
o “gente boa”: gente boa x assassialguém, além de talentoso como o profisno. Mas o esqueleto ficou capenga.
sional ou a equipe que concebeu o conceito
criativo, que tivesse experiência para colocar
Enfim, uma excelente campanha para ser
o esqueleto em pé. Eu chamo de experiente
estudada nas escolas de propaganda. Tem toalguém que já errou muito, mas que aprendeu
dos os elementos para fazê-la criativa, mas foi
com isso.
executada com equívocos de vocabulário e,
esteticamente, na distribuição dos pesos das
O mercado está tomado por criativos joimagens e dos textos. Se eu fosse professor,
vens brilhantes, mas com pouca experiência
passaria esse job para a minha turma recriar
pessoal. O que é muito mais grave do que
a campanha, usando a mesma ideia básica.
inexperiência profissional. Se antes um bom
Não na expectativa de que saia uma campacriativo era caracterizado por sua cultura genha melhor. Mas de que tenhamos uma bela
ral ou, simplificando, por saber “um pouco
oportunidade para discutir onde erramos. É
de tudo”, seja o estudado, seja o vivenciado,
assim que se aprende.
hoje a criação tende a ser um gueto com referências próprias, cada vez mais exclusivas.
Afinal, gente precisando de emprego ou de
Perigoso: um criativo para ser eficaz não pode
verba para elogiar o que fazemos é o que não
perder a perspectiva das pessoas “comuns”.
falta.

Stalimir Vieira
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